Diaconale Info Augustus 2017

De heer Barend Meijer opent zijn nieuwe woning in de Augustanahof

Augustanahof bewoond – 23 september opening
Op 7 juli kregen de bewoners van de Augustanahof in Bos&Lommer hun sleutel. De heer
Barend Meijer (foto) kreeg als eerste zijn sleutel. Inmiddels zijn de meeste bewoners verhuisd.
Op 19 september worden de woningen, kapel, ontmoetingsruimte etc. in kleine kring
ingezegend. Op 23 september bent u van harte welkom bij de officiële opening, tussen 13.0016.30 uur. Om 14.00 uur is er een officieel openingsceremonieel. Prettig als u van tevoren
even doorgeeft als u komt, via info@diaconie.com of 020-4044708 (Henny Brouwer).
In de komende periode zal diaconaal medewerker Sophie Kwant het Hofgebeuren en de
contacten met de wijk ondersteunen. Meer informatie op www.diaconie.com

Gastvrijheid in de Augustanahof
In de Augustanahof wordt één woning bestemd als Gasthuis. In samenwerking met onze
jeugdzorgpartner Spirit zal in deze woning - vanaf september - steeds tijdelijk een jonge
vluchteling worden gehuisvest, in afwachting van een definitieve woningtoewijzing door de
gemeente. De jongere gaat meedraaien in de Hofgemeenschap.

Nieuwe medewerkers ‘In de Zwaan’
In september starten in het diaconale team ‘In de Zwaan’
in de Maasstraat twee nieuwe medewerkers: Elianne
Schultz en Wessel Nijholt. We heten ze hartelijk welkom.
Ze hebben er zin in en stellen zichzelf voor op
www.diaconie.com

Investeren in gemeenschappen
De Diaconie van Luthers Amsterdam gaat voor een
diaconale (delende) kerk en voor een diaconale stad. We
vinden het daarom belangrijk om te investeren in
gemeenschappen. Bv. rond onze Brandpunten
(Vierplekken), maar ook rond onze Hofjes, de Wittenberg
etc. Gemeenschappen als dragers van duurzaam
diaconaat. Niet alleen op lutherse plekken, maar samen
met kerken/partners ook op andere plekken in onze stad.
Lees verder op www.diaconie.com

Nieuw Gasthuis in de Rivierenbuurt
In 2012 openden we Gasthuis ‘In de Roos’. Mensen die om uiteenlopende redenen een
(adem-)plek nodig hebben kunnen hier tijdelijk logeren. Vanuit ons diaconale en pastorale werk
weten we dat er veel behoefte is aan zulke plekken. Daarom openen we binnenkort een 2e
Gasthuis in de Rivierenbuurt. En we noemen het ‘In de Waard’. Huisoudste wordt Ernest
Akakpo. Momenteel zijn we de woning aan het opknappen en inrichten. In oktober
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verwelkomen we de eerste bewoners. We zoeken voor dit Gasthuis nog twee fietsen.
Informatie bij Sophie Kwant.

Diaconale vakantieweken
Ruim 65 personen - ouderen, mensen met een handicap en gezinnen met een smalle beurs uit en rond onze gemeenschap gingen deze zomer op vakantie met de SLOA. De deelnemers
worden voorgedragen door onze Gemeentediakenen. De Gemeentediakenen organiseerden,
samen met andere vrijwilligers, ook zomeruitjes vanuit de Brandpunten.

‘Dat een kerk dit organiseert, mind blowing’ (jonge Syrische LHBT-er)
Rond de Prideweek waren er in de Oude Lutherse Kerk weer bijzondere activiteiten. O.a. een
geslaagde en drukbezochte bijeenkomst over ‘Rights Out There’ op 2 augustus. Jaarlijks
vraagt de Diaconie samen met andere partners aandacht voor mensenrechten van LHBTI-ers
wereldwijd. We steunen ook projecten in het buitenland die dit op de agenda van de kerken
willen zetten, zoals Ujamaa in Zuid-Afrika. Lees het verslag van ‘Rights out there’ op
www.diaconie.com

Lutherjaar 2017 – Schouder aan schouder met de lutheranen op Batu
Het Lutherjaar bruist nog volop. Zie o.a. www.tegendraads020.nl. Landelijk voeren we als
Lutherse gemeenten in het Lutherjaar actie voor Bahu Mem Nahu, schouder aan schouder. In
deze actie vragen we aandacht voor onze lutherse zustergemeente op de Batu-eilanden en
zamelen we geld in voor boten. Deze zijn hard nodig om de bewoners op de ruim 20 eilanden
te kunnen bereiken. Zo kan het pastorale en diaconale werk een impuls worden gegeven. Er is
al € 8.500 binnen; we streven naar € 20.000. Steun is van harte welkom.

Wittenberg en Luther Museum
De oplevering van de nieuwe Wittenberg nadert. Verwachte oplevering is na deze zomer.
Intussen is het bestuur van het Luther Museum Amsterdam volop bezig met de
voorbereidingen om in 2018 te kunnen openen. De goed bewaarde regentenkamers zullen het
hart van het museum vormen. Ook de Kerkzaal wordt gerenoveerd en zal worden ingezet voor
het Luthermuseum en - met ondersteuning van de Diaconie – voor kerkelijke en diaconale
activiteiten voor buurt en stad.

Maarten Luther Kerk
Onze Kerkenraad heeft besloten om de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat niet te
verkopen, maar in eigen beheer te houden. Er is een Bouwcommissie aan het werk gezet om
een duurzaam exploitatiemodel te onderzoeken. We streven ernaar dat een deel van het
gebouw wordt verhuurd aan een passende maatschappelijke partner, en dat we het andere
deel zelf blijven gebruiken voor kerkelijke en diaconale doeleinden, zoals bv. de doordeweekse
stiltevieringen, de Burentafel, Theater MeteLKaar en de Singalong. Hiermee zou de Maarten
Luther Kerk als bijzondere plek bewaard blijven en haar sociale functie behouden voor de
buurt.
De Bouwcommissie, waarin ook de Diaconie deelneemt, is nu hard aan het werk om de
bouwtechnische, financiële en formele aspecten uit te werken. Als het levensvatbaar lijkt, dan
worden de plannen vervolgens ingediend bij de gemeente Amsterdam en zal er kort daarna
een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden voor de buurt. Informatie bij Wim van
Houten van het Kerkelijk Service Bureau, 020-6231572.
Agenda
22 augustus
22 augustus
24 augustus
31 augustus
9 september
11 september
12 september
19 september
23 september
24 september
26 september
3 oktober
7 oktober
10 oktober
17 oktober
5 november

Vergadering Werkgroep Buitenland
Vergadering DB Diaconie
Afsluiting Adviesgroep Augustanahof
Vergadering Werkgroep Binnenland
Open Monumentendag o.a. in Lutherse Kerk Haarlem
Bouwteam Augustanahof
Diaconievergadering
Inzegening Augustanahof voor en met de bewoners
Officiële opening Augustanahof
Agapè-maaltijd Luthers Haarlem
Vergadering Gemeentediakenen
Vergadering Gehaktcommissie
Groene Kerkendag
Vergadering DB Diaconie
Jaarvergadering Diaconie
11e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk.
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