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Zet een stap naar de ander 

40-dagenactie Kerk in Actie 
Samen met vele andere kerken in Nederland steunen we de jaarlijkse 40-dagenactie van Kerk in 
Actie. Dit jaar met als thema ‘Zet een stap naar de ander’. Het thema nodigt ons uit om - in lijn met het 
diaconale oerverhaal over de Barmhartige Samaritaan - niet aan de overzijde voorbij te gaan, maar te 
naderen. Gedurende de 6 zondagen in de 40-dagentijd wordt aandacht gevraagd voor 6 projecten in 
binnen- en buitenland. Er is veel materiaal beschikbaar (waaronder de liturgiegids die we al aan de 
predikanten doorgaven), er zijn foto’s en er kunnen sprekers uitgenodigd worden. Meer informatie op 
https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
Klimaat 
Na de VN-top in Parijs van december jl. is het van groot belang dat de daar gemaakte afspraken ook 
handen en voeten krijgen. Dat is een zaak van onze regeringen, bedrijfsleven, banken, 
wetenschappers, deskundigen etc. Maar het is ook een zaak van ‘gewone’ mensen. Als kerken, 
plaatselijk maar ook Europees en wereldwijd in het verband van bv. De Lutherse Wereld Federatie, 
leveren we onze bijdrage. Zo lieten onze jongeren van LWF-Youth met steun van de Diaconie hun 
stem horen in de aanloop naar en tijdens de VN-top. Met velen deden we vorig jaar mee met Fast for 
the Climate. Graag roepen we iedereen op om ook tijdens deze 40-dagentijd in een eigen gekozen 
vorm door te gaan met deze actie. Bv. door minder vlees te eten, extra zuinig te zijn met energie, extra 
tijd te nemen voor bezinning & gebed. 
 
Plek onder de Zon 
Als Diaconie starten we deze maand samen met het Natuur- en Milieu Educatie Centrum Amsterdam 
en Amstelland-Meerlanden en Picosol de volgende ronde van Plek onder de Zon, het programma voor 
bovenbouwgroepen van basisscholen over zonne-energie en duurzaamheid. Op 23 juni sluiten we het 
af in de Oude Lutherse Kerk. En dit jaar breiden we het project uit naar Amstelveen e.o. waar de 
afsluiting op 13 juni plaats vindt in de Kruiskerk in Amstelveen. In totaal doen er 12 basisscholen met 
plm. 400 leerlingen mee. Zie www.diaconie.com/Plek_onder_de_zon_2016.html  
 
De Diaconale Adventsactie 
‘We zijn onderweg’ bracht het mooie bedrag van € 9.100 op. De opbrengsten worden bestemd voor 
fruit in het Jeannette Noëlhuis en voor medisch werk en onderwijs in het Za’atari vluchtelingenkamp in 
Jordanië. Alle gevers hartelijk dank! 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
http://www.diaconie.com/nieuws/2016/Plek_onder_de_zon_2016.html


Bouw mee aan de Augustanahof 

De Diaconie neemt de Augustanakerk in Bos & Lommer over en vormt dit om naar Augustanahof. 

Centraal zal staan: samen wonen, omzien naar elkaar in hof & buurt, gastvrijheid en inspiratie & stilte. 

We zoeken naar kwartiermakers die graag in de hof zouden willen wonen en nu al mee willen doen 

met het ontwikkelen. Zie voor achtergrondinformatie en het profiel van de kwartiermakers op 

www.diaconie.com/Van_Augustanakerk_naar_Augustanahof.html Wilt u mogelijke belangstellenden in 

uw netwerk hierop attenderen? We hopen binnenkort de benodigde vergunningen binnen te hebben 

en te starten met de verbouw. In de tussentijd blijven we de kerk gebruiken voor diverse activiteiten, 

waaronder de Erasmus-eetclub. Freek Salm houdt toezicht op het gebouw en in de pastorie geven we 

tijdelijk onderdak aan een aantal vluchtelingen die tussen wal en schip vallen v.w.b. de voorzieningen. 

 

Burentafel MLK: gastvrouwen / -heren gevraagd 

Elke eerste maandag van de maand is er een gezellige maaltijd georganiseerd vanuit de MLK, in de 

Weteringkerk, Veluwelaan 20. Coördinator van de maaltijd is diaconaal werker Sofia Nap van Kopje 

Thee+. De maaltijd bestaat uit een heerlijk driegangenmenu, en er schuiven elke keer zo’n 25 

buurtbewoners aan. 

Voor deze Burentafel MLK verwelkomen we graag nieuwe gastvrouwen/-heren. De taken zijn: 

verwelkomen van bezoekers, maaltijd serveren, opruimen en afwassen. Wij bieden u een gezellige 

maaltijd, waar u als gastvrouw/-heer kosteloos kunt aanschuiven. Interesse? Meldt u zich dan bij Sofia 

Nap, s.nap@diaconie.com of 020-4044708. 

Kapelgroep Schiphol 
Ook op Schiphol vinden kerkdiensten plaats, o.a. in het justitieel complex, waar “vreemdelingen” en 
anderen gevangen zitten. De Diaconie coördineert al enkele jaren de Kapelgroep: een groep trouwe 
vrijwilligers die om beurten, ongeveer eens per maand, aanwezig is en de pastor helpt bij de 
kerkdiensten op zondagmorgen of –middag.  Door ziekte viel een aantal mensen de afgelopen 
maanden uit. Iets voor u of jou om mee te doen? Meer informatie bij Henny Brouwer op het Diaconaal 
Bureau, h.brouwer@diaconie.com of 020-4044708. 

Werken aan Werk 
Op dinsdag 15 maart komt in Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’ de Werken aan Werkgroep weer bij 
elkaar. Werkzoekende gemeenteleden eten samen en steunen elkaar bij het zoeken naar een baan. 
Welkom om mee te doen. En blijft u voor ons mee vacatures spotten bv. voor financieel en/of 
administratief werk, werk als gastvrouw, bij receptie of balie, logistiek/magazijnwerk en werken met 
jongeren. Heeft u een tip, laat het dan even horen bij het Diaconaal Centrum, dan geven wij het graag 
door. Lees meer op www.diaconie.com/Werken_aan_werk.html. 

Agenda 

 
28 april   Wake gevangenis Schiphol 
8 maart   Diaconievergadering 
9 maart   Adviesgroep Augustanahof 
10 maart Bezoek predikanten EKD 
14 maart Bouwteam Augustanahof 
15 maart Werken aan Werk 
3 april     Afscheid Hillie Veneman (DNS) 
12 april   DB Diaconie 
30 april   Ontmoetingsdag Melanchton 

 
14 mei    60 jaar Ned. Luth Vrouwen Bond 
17 mei    Diaconaal Pinkstercafé 
17 mei    Diaconievergadering 
24 mei    Vergadering Gemeentediakenen 
31 mei    Vergadering Werkgroep Buitenland 
13 juni    Afsluiting Plek onder de Zon (Amstelveen) 
14 juni    Vergadering DB Diaconie 
16 juni    Theatervoorstelling Met eLKaar (ook 17/6) 
23 juni    Afsluiting Plek onder de Zon (OLK) 
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