
Diaconale collectedoelen Stille week t/m Pinksteren 2019 
 
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, 
voorbede en financiële steun. Doet u mee? 
 

Stille Week, 15 t/m 19 april: Kruispost, medische zorg en maatschappelijke werk 

Kruispost aan de Oudezijds Voorburgwal biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) 
asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost, dat betekent jaarlijks 7500 consulten. 
Kruispost is op weekdagen ‘s ochtends en ‘s avonds geopend. Twee artsen en een receptionist 
ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs kunnen komen voor een consult. De meest 
voorkomende aandoeningen  zijn huid-, hart-, vaat- en spijsverteringsproblemen. Tijdens het 
ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk werker aanwezig naar wie artsen kunnen 
doorverwijzen. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van voornamelijk pro deo 
hulpverleners. Met uw hulp dragen we dit jaar € 2500 bij aan Kruispost. Zie 
https://www.oudezijds100.nl/kruispost. 

Pasen, 21 april: Stap Verder, oecumenisch diaconaal werk in Amsterdam Zuidoost 
In 2010 openden zes kerken – waaronder ons eigen luthers Brandpunt - in Amsterdam Zuidoost ‘Stap 
Verder’ aan de Hoogoord (bij station Bijlmer Arena). Doel is om mensen die tussen wal en schip 
vallen, waaronder veel mensen zonder papieren, een stap verder te helpen om op eigen kracht weer 
door te kunnen. Er doen meer dan 80 mensen mee met de taallessen, en er zijn inloopspreekuren in 
samenwerking met Dokters van de Wereld en SMA (Sociëteit Afrikaanse Missiën). Het werk in Stap 
Verder confronteert ons met veel verborgen en schrijnende nood in Zuidoost. De Diaconie 
ondersteunt dit belangrijke werk van harte en vraagt uw hulp om hiermee door te kunnen gaan. 
www.stapverder.org  

28 april: Vrije diaconale collecte zie informatie van uw diakenen 

5 mei: Syrië, kerk zijn in oorlogstijd 
Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar 
onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar 
getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, 
tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige 
gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze 
vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen.  
Met de opbrengst van de collecte ondersteunen we via Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp 
te geven. Zie www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag 

12 mei: Gemeentediaconaat - omzien naar elkaar 
De Diaconie zet zich in voor het ‘omzien naar elkaar’ in en rond onze Lutherse gemeenschap. 
Diakenen en diaconale vrijwilligers geven vaak ‘achter de coulissen’ aandacht aan gemeenteleden en 
buurtgenoten door middel van een bloemetje, attentie etc. Zulke aandacht kan het leed ten gevolge 
van bijv. eenzaamheid, verdriet, werkloosheid, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel dragelijker 
maken. Mensen hebben immers mensen nodig. Regelmatig worden er in de Brandpunten sociale 
activiteiten georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we aan een diaconale gemeenschap. Bouwt u 
mee? Dat kan door zelf ook oog te hebben voor de ander, door tijd te geven, een kaartje te sturen, te 
bidden voor iemand en door uw bijdrage aan de diaconale collecte. 

19 mei: Kerk in de buurt 
Een kerk hoort zich niet terug te trekken ‘achter de dijken’ maar volop aanwezig en dienstbaar te zijn 
in de buurt. Bouwen aan gemeenschappen. Dat proberen we te doen door bv. de activiteiten in de 
Maarten Luther Kerk, de Augustanahof, de Lutherhof, de inloopbijeenkomsten in Haarlem en 
Zuidoost, rond de Gasthuizen en binnenkort ook door middel van de activiteiten in de Wittenberg, in 
samenwerking met het Luthermuseum. En op plekken waar we als Lutheranen zelf niet ‘fysiek’ 
aanwezig zijn ondersteunen we van harte oecumenisch kerk & buurt werk van andere kerken. Bv. in 
Amsterdam Noord, Oost en West. In Oost ondersteunen we zo het Buurtwerk Oost - vanuit de 
Elthetokerk - bij het project ‘Kind en gezin’. Er worden vertrouwenspersonen uit de buurt geworven en 
getraind. Deze vrijwilligers geven hulp aan gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben. In de 
begeleiding wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid. Met uw bijdrage maken we dit project en andere 

https://www.oudezijds100.nl/kruispost
http://www.stapverder.org/
https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen


activiteiten van kerk & buurt mogelijk. 
 

26 mei: Ouderenzorg op de Westbank en in Gaza 
De christelijke organisatie ATTA biedt thuiszorg aan kwetsbare ouderen in de Palestijnse gebieden. 
ATTA (afkorting voor Assistance tot the Aged) betekent in het Arabisch ‘gift’. Sinds 2018 wordt ook 
zorg geboden aan 150 chronisch zieke ouderen - christenen en moslims - in het noordelijk deel van 
Gaza. Het gaat om sociale en medische hulp, bezoek van huisartsen, medicijnen, onderzoek en 
verpleeghulp. Dit kleinschalige maar betekenisvolle project in Gaza kon in 2018 gestart worden met 
steun van onze Diaconie. Met uw hulp kunnen we hier mee doorgaan. Vandaag collecteren we er 
voor. 
 

Hemelvaart, 30 mei: De Nieuwe Stad op Maandag 
In 2018 werd Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Zuidoost voor het eerst elke maandagmiddag 
opengesteld voor buurtbewoners. Door samenwerking van Lutherse, Protestantse, Katholieke, 
Baptisten- en Pinkstervrijwilligers kon er, onder coördinatie van onze diaconaal werker Elianne 
Schultz, een divers programma worden georganiseerd. Er zijn spelletjes, creatieve activiteiten, 
dansles en een warme maaltijd i.s.m. met de door de Diaconie gesteunde Soup Kitchen. Wekelijks 
komt er een aantal ouderen uit de buurt, een vaste groep kinderen voor naschoolse activiteiten en een 
aantal vluchtelingen die de Nederlandse taal wil oefenen. De uitwisseling tussen deze verschillende 
groepen leidt tot bijzonder mooie ontmoetingen.  
Vandaag collecteren we voor het project De Nieuwe Stad op Maandag. Zie 
www.diaconie.com/Binnenlopen_bij_Luthers_Amsterdam. 

Wezenzondag, 2 juni: Qleur, jeugdzorg lhbt+-jongeren 
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn de weeshuis- en pleegzorgtaken van de Diaconie 
overgedragen aan wat nu Spirit Jeugdzorg heet. We werken nauw samen met Spirit. Zo vangen we in 
de Gastenwoning in de Augustanahof een jongere op die zo in een omgeving waar wordt omgezien 
naar elkaar een tussenstap kan maken op weg naar zelfstandigheid. Ook steunen we het Spirit-project 
Qleur. Met dit project wil Spirit de signalering van lhbt+ en hulpverlening aan lhbt+-jongeren 
verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat lhbt+-jongeren een slechtere gezondheid en meer 
psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen hebben. Het aantal jongeren dat wel eens een 
zelfmoordpoging heeft gedaan is bij homo-jongeren vier keer zo hoog als bij niet homo-jongeren. Met 
Qleur gaan we de signalering en hulpverlening aan lhbt+-jongeren verbeteren. 
Vandaag, op ‘Wezenzondag’ – de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren - collecteren we voor dit 
project. Hartelijk dank voor uw steun. 

Pinksteren, 9 juni: De horizon open rond de Maarten Luther Kerk 
Pinksteren = de horizon open. “De horizon open” is ook de titel van het beleidsplan van de Diaconie. 
Rode lijn is: investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. Dat proberen we 
onder meer handen en voeten te geven in de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt. Door een 
goede samenwerking tussen onze Kerkenraad, Kerkrentmeesters en Diaconie is het gelukt om de 
kerk te bewaren. In het afgelopen jaar is de kerk verbouwd en gerenoveerd. Een deel is verhuurd aan 
kinderdagverblijf CompaNanny. De kerkzaal en de kleine zaal worden nu opnieuw in gebruik genomen 
voor activiteiten van kerk & buurt zoals maaltijden, de ouderenmiddagen, culturele activiteiten, de 
stiltevieringen etc. Kortom, Pinksteren! Brandpunt Stad en de Diaconie gaan hierbij nauw 
samenwerken met vrijwilligers uit de kerk en uit de buurt, onder aanvoering van diaconaal werker 
Wessel Nijholt en ds. André van der Stoel. Vandaag collecteren we voor de kerk & buurt activiteiten 
van de Maarten Luther Kerk.  
 
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan sturen 
we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. de Diaconie Ev.-
Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is 
ANBI-erkend, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook steunen door 
middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig 
als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-404 

https://www.diaconie.com/nieuws/2018/Binnenlopen%20bij%20Luthers%20Amsterdam.html
https://www.spirit.nl/
https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/bestanden/2018/De%20horizon%20open%20-%20Beleidsplan%20Diaconie%202018-2025.pdf
https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html

