
Diaconale collectedoelen Advent 2019 t/m februari 2020  
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, 
voorbede en financiële steun. Doet u mee? 
 

Advent, zondag 1 t/m zondag 22 december 2019: Kledingbank Hebben&Houwen 

Met de adventsactie van 2019 willen we graag heel concreet meewerken aan de armoedebestrijding 

in Amsterdam. We zamelen geld in voor kledingbank Hebben&Houwen in Amsterdam Noord. 

Hebben&Houwen is een mooie kledingwinkel, met goede, eigentijdse en schone kleren waar mensen 

persoonlijk gestyled worden. De doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste inkomens. 

Vaak gaat het ook om éénoudergezinnen. Voor kinderen is speciale aandacht. De mensen krijgen hier 

de kans om twee keer per jaar een garderobe uit te zoeken. Door de persoonlijke aandacht en mooie 

kleding krijgen mensen gelijk een beter gevoel over zichzelf. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en 

sociale acceptatie. Naast het kleden van mensen levert de kledingbank een bijdrage aan het milieu 

door kleding opnieuw te gebruiken of te recyclen. Niemand wordt blij van tweedehands ondergoed of 

sokken en er is een tekort aan goede heren- en kinderschoenen. De adventsactie is erop gericht dat 

iedere klant nieuw ondergoed en sokken krijgt en ook een paar goede schoenen. Door dit doel te 

steunen geven wij mensen een kans om mee te doen in onze samenleving en geven we bovendien 

kleding een tweede kans. Tijdens de Adventsperiode 2019 collecteren we voor dit doel. Verder 

ontvangen alle leden van en betrokkenen bij de Lutherse gemeente Amsterdam een acceptgiro.   

U kunt ook bijdragen aan de Adventsactie 2019 door zelf uw gift over te maken naar IBAN NL80-

INGB-0004-6200-48 onder vermelding van “Adventsactie 2019”.   

Bij de kledingbank is ook mooie en schone kleding van harte welkom. Elke woensdag en vrijdag van 

10.00-16.00 kunt u uw kleding langsbrengen. Bij de Hebben&Houwen, Parlevinker 12/12b, 1034 PZ 

Amsterdam.  

Kerstavond en Kerst, 24 en 25 december 2019: Kinderen in de Knel, Moldavië 
Geef licht aan kinderen in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. 
Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel 
mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in 
Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt 
op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben 
gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania 
wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school 
succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië 
een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten 
gesteund. Helpt u mee? 

29 december: Gemeentediaconaat, omzien naar elkaar 
De Diaconie zet zich in voor het ‘omzien naar elkaar’ in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen 
en diaconale vrijwilligers geven vaak ‘achter de coulissen’ aandacht aan gemeenteleden door middel 
van een bloemetje, een 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 van deze zondag. 

31 december: Gemeentediaconaat, omzien naar elkaar 

De Diaconie zet zich in voor het ‘omzien naar elkaar’ in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen 
en diaconale vrijwilligers geven vaak ‘achter de coulissen’ aandacht aan gemeenteleden door middel 
van een bloemetje, een 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 van deze zondag. 

 



5 januari: Straatpastoraat 
Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te komen en zich te bezinnen op 
hun bestaan. Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijks bestaan. Het zoeken 
naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt 
het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van 
betekenis is, liefst samen met lotgenoten. Straatpastor Hanna Wapenaar organiseert momenten van 
menselijk contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact, bezoek, en 
groepsactiviteiten zoals: meditatie, gespreksgroep, religiekring, koor en theater. Ook is er een 
straatjurist. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door deze collecte. 

12 januari: Scholenproject in Thailand 
Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng (Baan Chang, chang is ‘olifant’) in 
Thailand. Via onze oud-bestuurder van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh ondersteunen we 
geïsoleerde scholen hoog in de bergen met leermiddelen zoals o.a. lescomputers. De kinderen van 
vooral de Akha-stam krijgen zo beter onderwijs. Enkele weeskinderen krijgen steun bij de betaling van 
de maandelijkse schoolbijdrage en de kosten van het schooluniform, wat in Thailand verplicht is. Door 
deze bijdrage kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen in plaats van te moeten werken op het 
veld. Met uw hulp steunen we dit project met € 1.500. Dank voor uw bijdrage. 

19 januari: Drugspastoraat  
Het oecumenisch werkende Drugspastoraat in Amsterdam zet zich o.l.v. de pastores Marc van 
Lieshout en Zwanine Siedenburg in voor de geestelijke verzorging van drugsgebruikers. Activiteiten 
zijn o.a.: 
* vieringen: met koffie, thee, iets te eten, kerkdienst, ruimte voor een gesprek; 
* spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis; 
* verzorging uitvaart en begrafenis op St. Barbara met namenmonument (want de namen mogen niet 
vergeten worden) 
* jaarlijkse bedevaart naar Lourdes voor hiv-positieven en anderszins ernstig zieke druggebruikers. De   
diaconie steunt van harte al 30 jaar het Drugspastoraat en wil met uw hulp ook in 2020 € 10.000 
bijdragen aan deze belangrijke vorm van kerkelijke presentie. Zie http://www.drugspastoraat.nl/ 

26 januari: Vrije diaconale collecte (zie aankondiging in uw Brandpunt) 

2 februari: Landbouwwerk in Oeganda 
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van 
Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat 
ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Anglicaanse kerk 
in Oeganda helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en ze leren hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen 
sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze 
planten bomen en leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen 
en durven ze weer te geloven in de toekomst voor hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al 
getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? 

9 februari: Gemeenschapsopbouw rond Maarten Luther Kerk 
We zijn bezig met de afronding van de verbouwing van de Maarten Luther Kerk in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt. Een deel is verhuurd aan kinderdagverblijf CompaNanny. De kerkzaal en de kleine zaal 
zijn opnieuw in gebruik genomen voor activiteiten van kerk & buurt, zoals de buurtmaaltijden, de 
ouderenmiddagen, culturele activiteiten, de stiltevieringen etc. Brandpunt Stad en Diaconie werken 
hierbij samen met vrijwilligers uit de kerk en de buurt onder aanvoering van de diaconaal werker en 
ds. André van der Stoel. Vandaag collecteren we voor de kerk & buurt activiteiten van de Maarten 
Luther Kerk. 

16 februari: Plekken van gastvrijheid 
Als lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk gastvrijheid kunnen bieden: In 
de Roos en In de Waard in de Rivierenbuurt en de gastenwoning in de Augustanahof. In ons 
diaconale en pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad plekken nodig zijn waar mensen even 
op adem kunnen komen. Dat zijn veelal vluchtelingen of migranten die tussen wal en schip vallen, 
maar ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere plek nodig hebben. In onze 
Gasthuizen kunnen we hen tijdelijk een plek en veiligheid bieden. In In de Waard en In de Roos, met 
resp. onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een korte periode (tot max. 3 maanden). En 
in de Augustanahof, waar we i.s.m. Spirit een plek bieden aan een jonge vluchteling, voor plm. 1 jaar. 

http://www.drugspastoraat.nl/


Bij toerbeurt is een bewoner van de Augustanahof mentor van onze gast.  
Vandaag collecteren we voor de kosten van de gasthuizen o.a. voor de  leefgeldpot waaruit we gasten 
die geen inkomsten hebben van wat zakgeld kunnen voorzien.  
P.s. we zoeken nog naar een vrijwillige klusjesman voor onze gasthuizen. 

23 februari: Stem in de Stad - oecumenisch diaconaal werk in Haarlem 
Stem in de Stad staat voor het gezamenlijke diaconale werk van de kerken in Haarlem (waaronder 
onze lutherse gemeente). Op de Nieuwe Groenmarkt 22 is het aanloopcentrum, een gastvrije plek in 
het hart van de stad voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, aandacht en natuurlijk een 
kopje koffie of thee. Veel gasten voelen zich eenzaam en/of thuisloos. Daarnaast is er sociale 
inloopspreekuur ‘Loket in de stad’, een spreekuur en ‘Wereldhuis’ voor vluchtelingen en migranten, 
het project Schuldhulpmaatjes, eethuis (3x per week), het straatpastoraat en het stiltecentrum. De 
Diaconie vindt oecumenische diaconale ‘front’-plekken als deze van groot belang en steunt – met uw 
hulp - Stem in de Stad van harte. 

Meer informatie over deze doelen vindt u op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan 
sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL-80-INGB-000-4620048 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: 020-4044708 (info@diaconie.com). 


