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Diaconale Info Voorjaar 2017 
  

  
De Augustanahof in wording - gezien vanaf het Erasmuspark – 

is deels al uit de steigers. 
 

Augustanahof 
We verbouwen de Augustanakerk in Bos & Lommer tot Augustanahof. Zo blijven we als 
Diaconie investeren in gemeenschappen in onze stad. Gemeenschappen als duurzame 
dragers van diaconaat. De bouw verloopt volgens planning. We hopen al in juni de 1e 
woningen op te leveren. Momenteel worden de laatste woningen toegewezen. Meer informatie 
op www.diaconie.com 
 

Noodhulpactie i.v.m. Honger in Afrika en Jemen 

Op 19 maart collecteerden we in onze Brandpunten voor noodhulp i.v.m. de honger in Afrika. 
Dit bracht het bedrag van € 763,14 op, dat door de Diaconie verdubbeld werd. Aanvullend 
konden we nog een extra bijdrage uit een reservering overmaken. 
Intussen gaan we ook voluit door met het werken aan oorzaken van de hongersnood o.a. door 
middel van de steun aan duurzame landbouwprojecten, ondersteuning vredeswerk en onze 
inzet voor het bewaren van de aarde (klimaat). 
 

Plek onder de Zon 2017 

Momenteel zijn 13 Amsterdamse basisscholen actief met het milieuproject ‘Plek onder de Zon’. 
Dit doen we in samenwerking met ANMEC en Picosol. Op donderdag 22 juni is de feestelijke 
afsluiting in de Oude Lutherse Kerk. Dan presenteren de leerlingen hun uitvindingen op zonne-
energie. We ontvangen voor dit project financiële steun van Kerk in Actie. 
 

Bezoek uit Warschau en Egypte 

Op 10 april komt ds. Karol, assistent van de lutherse bisschop uit Warschau, op bezoek. ’s 
Morgens starten we in ‘In de Zwaan’ en daarna wordt hij ontvangen door de Protestantse 
Diaconie voor een bezoek aan het Wereldhuis. 
Op 23 april hebben we in de Oude Lutherse Kerk (dienst om 10.30 uur) Michael Eldaba van 
Koptisch-Evangelische Kerk uit Egypte te gast. Michael El Daba is coördinator bij CEOSS 
(Coptic Evangelical Organization for Social Services). Welkom om in te haken. 
 

Klimaatmars op 29 april 
Op 29 april, van 14.00-17.00 uur vindt de People’s Climate March plaats vanaf het 
Museumplein in Amsterdam. Met de mars komen we op voor een omslag naar een 
klimaatvriendelijke economie en samenleving. Het is een appèl voor de formatiebesprekingen 
voor een nieuwe regering: Geef ruim baan aan burgers en bedrijven die op een schone manier 
hun energie willen opwekken en onze economie toekomstbestendig willen maken. Natuurlijk is 
het belangrijk dat we als kerken met onze inzet om de aarde te bewaren ook present zijn. Wie 
loopt mee?  bitly/ClimateMarchNL  

http://www.diaconie.com/
http://bit.ly/ClimateMarchNL
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Aandacht voor vluchtelingenkinderen zonder ID en LHBT-ers 

Op voorstel van de Diaconie stuurde onze Kerkenraad een brief naar de Lutherse Synodale 
Commissie. We vragen daarin om in de aanloop naar de Assemblee van de LWF in Namibië 
aandacht te geven aan vluchtelingenkinderen zonder ID. Ook vragen we aandacht voor de 
positie en (mensen-)rechten van LHBT-ers in m.n. Afrika en Azië. Belangstellenden kunnen de 
brief bij ons opvragen. 
 

Lutherjaar 2017 

Het bruist van de activiteiten in het kader van het Lutherjaar 2017. De Luther-pubquiz in de 
Oude Lutherse Kerk van 17 maart is al voorbij; deze werd gewonnen door het team uit 
Zuidoost.  
Op 19 mei is er in de Nieuwe Stad in Amsterdam Zuid Oost het Luther Concert "Een muzikale 
monnik en een protestantse non", over en met Maarten Luther en Katharina van Bora. 
Van de preken van ds. Harry Donga over Luthers Kleine Catechismus werd een prachtig 
boekje uitgegeven met de titel ‘Geloven met Luther’.  
Verkrijgbaar bij het Kerkelijk Service Bureau. 
Meer informatie over activiteiten in het Lutherjaar op www.diaconie.com en op 
www.tegendraads020.nl 

Bahu Mem Bahu  
Tijdens het Lutherjaar zamelen we als lutherse gemeenten in heel Nederland geld in voor twee 
speedboten voor de Batu-eilanden (Indonesië). Onder het motto Bahu mem Bahu, schouder 
aan schouder, hopen we in totaal € 20.000 in te zamelen. Lees verder voor meer informatie 
over het project. Uw gift is zeer welkom op banknummer  
NL28 INGB 0000 0433 60 t.n.v. het Nederlands Luthers Genootschap, o.v.v. Bahu mem Bahu. 
Informatiemateriaal is verkrijgbaar bij Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’. 

 

Scholenproject ‘Oorlog in mijn buurt’ 
Het project ‘Oorlog in mijn Buurt’ is op zoek naar mensen die tussen 1940 en 1945 in Bos en 
Lommer of De Baarsjes woonden. Bij dit schoolproject staat de ontmoeting tussen ouderen en 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 centraal. De leerlingen krijgen enkele weken les en gaan 
vervolgens in kleine groepjes langs bij mensen die tijdens de oorlog in hun buurt hebben 
gewoond (of ze nodigen hen uit op school). Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op 
met Shirley Brandeis op s.brandeis@upcmail.nl of 06-26140255. Zie ook 
www.oorloginmijnbuurt.nl.  
 

Niet bang zijn. Daar gaat het om. 
Theatergroep MetElKaar, bestaande uit buurtgenoten, deelnemers De Miranda (HVO-Querido) 
en kerkleden van de Maarten Luther Kerk zijn samen druk aan het repeteren voor de nieuwe 
theatervoorstelling. Titel: ‘Niet bang zijn. Daar gaat het om’. We melden alvast de data van de 
voorstellingen: 15 en 16 juni in de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat. Meer informatie 
t.z.t. op onze website. 
 

Wittenberg en Luther Museum 

De Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak heeft in februari in Hoger Beroep een 
uitspraak gedaan inzake de Wittenberg. Zij heeft het beroep van ons Oude Mannen en 
Vrouwen Huis gegrond verklaard, en de uitspraak van de (Amsterdamse) Rechtbank van 22 
juli 2016 vernietigd. De herbestemming van dit Rijksmonument, 116 short stay appartementen, 
het Luther Museum Amsterdam en vernieuwde inzet van de Kerkzaal, is nu definitief. Uiteraard 
zijn wij blij met deze uitspraak, omdat er nu eindelijk duidelijkheid geschapen is. Het bestuur 
van onze Luther Collectie Amsterdam werkt intussen met volle inzet aan de voorbereidingen 
van het nieuwe Luther Museum. 
 

Maarten Luther Kerk 

We denken mee met de Kerkrentmeesters over de herbestemming van de Maarten Luther 
Kerk in de Rivierenbuurt. Er ontwikkelt zich nu een model met een potentiële hoofdhuurder, 
waarbij Kerk en Diaconie samen gebruik blijven maken van o.a. de Kerkzaal. Meer informatie 
volgt. 
 

Ons nieuwe Jaarbericht is uit 
Ons nieuwe Jaarbericht met als titel ‘We blijven hervormen’ is uit. Het is meegestuurd met het 

http://www.podiumplein.nl/artiesten/de-nieuwe-stad/voorstellingen/een-muzikale-monnik-en-een-protestantse-non
http://www.podiumplein.nl/artiesten/de-nieuwe-stad/voorstellingen/een-muzikale-monnik-en-een-protestantse-non
mailto:leden.adm@luthersamsterdam.nl
http://www.diaconie.com/
http://www.tegendraads020.nl/
http://www.luthersgenootschap.nl/bahu-mem-bahu/
mailto:s.brandeis@upcmail.nl
http://www.oorloginmijnbuurt.nl/
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Gemeenteblad. Ook kunt u het digitaal inzien op www.diaconie.com. 
Onze diakenen en (andere) vrijwilligers zorgen dat het Jaarbericht ook op publieksplekken 
zoals bibliotheken terecht komt. 

 
Diaconaal Pinkstercafé 

Traditioneel houden we op 3e Pinksterdag het Diaconaal Pinkstercafé. Dit jaar op 6 juni van 
16.00-19.00 uur in de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat, onder het motto ‘Pinksteren 
gaat door’. 

 

Agenda 

10/4  Bezoek ds. Karol uit Warschau 
11/4 Bouwteam Augustanahof 
11/4 DB Diaconie met o.a. het jaarlijks gesprek met Spirit 
19/4  Werkgroep Groninger Dienst 
23/4 Bezoek Michael Eldaba (Egypte) aan de Oude Lutherse Kerk  
24/4 Adviesgroep Augustanahof 
29/4 Klimaatmars 
 4/5 Kranslegging Rozenplantsoen (Kemperblok en Diaconie) 
 9/5 Diaconievergadering 
13/5 Bewonersbijeenkomst Augustanahof (Wachteliedplantsoen) 
 6/6 Diaconaal Pinkstercafé 
 8/6 Vergadering Gemeentediakenen 
15/6 Optreden Theatergroep MeLKaar, 15 en 16 juni, Maarten Luther Kerk 
22/6   Afsluiting ‘Plek onder Zon’ in de Oude Lutherse Kerk 
24/6   Kerkennacht in o.a. de Lutherse Kerk Haarlem en de Oude Lutherse Kerk 
25/6 LWF-zondag met o.a. actie voor Bahu Mem Bahu. 
 

 
 

http://www.diaconie.com/diaconale-info-en-jaarbericht/2017/2016_Jaarbericht.pdf

