
Diaconale collectedoelen juli en augustus 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? 
 

7 juli: Tekens van hoop 
De Diaconie zet ongeveer 25% van haar budget in voor vluchtelingen en migranten. We vangen 
mensen op in onze Gasthuizen. We doen volop mee in Wereldhuis, Stap Verder en Stem in de Stad 
(Haarlem) waar vreemdelingen terecht kunnen voor sociaal, juridisch en medisch advies, waar ze zich 
kunnen scholen etc. We steunen noodopvang in de regio. Maar we proberen ook aan de oorzaken te 
werken. Via onze Lutherse Wereld Federatie steunen we kerken in Nigeria en Ethiopië om via 
voorlichting en ontwikkelingsprogramma’s potentiële economische migranten een alternatief te bieden 
in eigen land. Ook ondersteunen we de kerken daar bij het omzien naar, uit Europa terugkerende, 
migranten. Het LWF-project heet ‘Symbols of Hope’. Vandaag collecteren we er voor. 

14 juli: Landelijk Luthers Vrouwenwerk 
We hebben een actieve landelijke Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond. Elk jaar organiseert ze 
ontmoetings- en toerustingsactiviteiten voor vrouwen. Hieraan nemen zowel oudere als ook jongere 
vrouwen deel. De Diaconie wil met uw steun € 1.000 bijdragen aan dit belangrijke werk. Zo investeren 
we in inspiratie en vorming van vrouwelijk kader voor de lutherse gemeenten, waaronder luthers 
Amsterdam. 

21 juli: Fonds Bijzondere Noden Amsterdam & Fonds Urgente Noden Haarlem e.o. -  
stille hulp aan stadgenoten 
De Diaconie doet mee in het werk van deze fondsen voor stille hulp aan stadgenoten in zowel 
Amsterdam als Haarlem. De fondsen werken als vangnet voor mensen in de stad die tussen wal en 
schip vallen. Elk jaar wordt er ongeveer 1.000 keer een beroep gedaan op zo’n fonds, en het aantal 
aanvragen neemt toe. Opvallend is het aantal eenoudergezinnen en jongeren dat geholpen moet 
worden. Aanvragen lopen via hulpverleners van bv. maatschappelijk werk en jeugdzorg. Ook de 
Diaconie verwijst regelmatig naar de fondsen. De fondsen ontvangen gelden van zowel de gemeente 
Amsterdam / Haarlem als van fondsen en kerken. Met uw steun leveren we ook dit jaar weer een 
financiële bijdrage aan beide fondsen. Meer informatie op https://www.fbna.nl/  en 
www.urgentenodenhaarlem.nl. 

28 juli: Pride, LHBT+ - Ujamaa: broeder- en zusterschap in Zuid-Afrika 

In deze week van Pride-activiteiten collecteren we voor Ujaama. Religie blijkt wereldwijd vaak een rol 
te hebben in het geweld tegen en in de onderdrukking van kwetsbare groepen zoals mensen met een 
andere geaardheid, HIV-positieve mensen, en slachtoffers van geweld tegen vrouwen. In het 
programma Body Theology schept Ujamaa ruimte voor het bespreken van seksualiteit, HIV en gender 
in groepen en in de kerk. Zo kan religie ook een bevrijdende rol krijgen voor bv. LHBT-ers in Zuid-
Afrika. Het uitgangspunt van het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg: zonder religieuze verandering is 
er geen sociale verandering. Het woord Ujamaa komt uit het Swahili en betekent broeder- en 
zusterschap. Vandaag collecteren we voor Ujamaa. Meer informatie over Ujaama vindt u op 
KerkinActie.nl/Ujamaa. Meer informatie over activiteiten rond Pride op het Spui op www.diaconie.com 

4 augustus: Advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en zingeving 

Seksueel misbruik kan iedereen overkomen. Man, vrouw, jongen en meisje. Met veel of weinig 
opleiding, uit alle sociale milieus, kerkelijk of niet-kerkelijk. Recente onderzoeken laten zien dat in ons 
land meer dan een op de drie vrouwen en meer dan een op de tien mannen rondlopen met ervaringen 
van seksueel misbruik of ander seksueel geweld. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, en verschillen 
voor vrouwen en mannen. Sommigen hebben psychische problemen, verdriet, herbelevingen, last van 
slapeloosheid of woede, zijn overgevoelig voor aanrakingen. Dit kan leiden tot relatieproblemen, 
sociaal isolement of werkeloosheid. Anderen lijken er weinig last van te hebben in hun verdere leven. 
Maar ineens kan toch weer pijn en verdriet naar boven komen. Dan kan iemand zich weer net zo 
eenzaam voelen als vroeger toen het gebeurde.  
Zo hoeft het niet te blijven. Er is een weg naar herstel en nieuwe levensvreugde. Onder ogen te zien 
wat er gebeurd is, is de eerste stap. De Stichting VPSG voor advies en ondersteuning bij seksueel 
geweld heeft ervaren counselors, mensen met geduld en uithoudingsvermogen, met een luisterend 
oor om donkere levensverhalen te verdragen. Zij helpen nieuwe wegen verkennen. Want niemand 
hoeft alleen te staan! Ons motto is: praat erover! Omdat blijven zwijgen ondragelijk is. Vandaag 
collecteren we voor het werk van VPSG. 

https://wereldhuis.org/
https://www.stapverder.info/
https://www.stemindestad.nl/
https://www.stemindestad.nl/
https://www.lutheranworld.org/content/symbols-hope
https://www.nlvb.net/
https://www.fbna.nl/
file:///C:/Users/Henny/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A9PFUWO6/www.urgentenodenhaarlem.nl
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/12/body-theology
https://www.diaconie.com/nieuws/2019/Rights_out_there_2019.html
https://vpsg.nl/
https://vpsg.nl/


11 augustus: Fruit voor het Jeannette Noëlhuis in Zuidoost 
Diaconaat is mensen met elkaar verbinden. Dat is een oud spoor, want tot op de dag van vandaag zijn 
er diaconiehoven. Denk bv. aan de Lutherhof aan het Staringplein, het Van Brants Rushof en de 
Augustanahof. De Diaconie investeert van harte in diaconale gemeenschappen in onze stad. Zo 
dragen we, met uw hulp via de collecte vandaag, bij aan het Jeannette Noëlhuis. In deze kleinschalige 
woongemeenschap wordt tijdelijk opvang geboden aan vluchtelingen en migranten, ouders en 
kinderen, die tijdelijk – b.v. in afwachting van het krijgen van een verblijfsvergunning - een plek nodig 
hebben. Onze bijdrage wordt bestemd voor het kopen van fruit; vitaminen om verder te kunnen. 

18 augustus: Vrije diaconale collecte. Zie mededelingen van de diakenen in uw brandpunt. 

25 augustus: Diaconaal werk in en vanuit de Augustanahof 
De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurten. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse 
Bos & Lommer. De Diaconie opende daar in 2017 de Augustanahof, waar 19 ouderen en jongeren 
wonen en samen omzien naar elkaar en naar de buurt. Met ondersteuning van onze diaconaal werker 
Elianne Schultz worden er door de bewoners buurtactiviteiten georganiseerd. Zo is er de wekelijkse 
maaltijd van de Erasmus-eetclub, is er een wekelijkse inloop op donderdagmorgen, zijn er culturele - 
en bezinningsactiviteiten, is er een voor de buurt toegankelijke stiltetuin, zijn er in de kapel wekelijkse 
vespers, is er het taartenbakproject en zijn er kinderactiviteiten. We werken in deze activiteiten graag 
samen met andere organisaties. Doe ook mee, en steun de activiteiten van de Augustanahof. Actuele 
informatie over de Augustanahof vindt u op www.diaconie.com; daar kunt u zich ook aanmelden voor 
de (ongeveer) driemaandelijkse Nieuwsbrief. Vandaag collecteren we voor het werk op de 
Augustanahof. 

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: 020-4044708 (info@diaconie.com). 

http://noelhuis.nl/
https://www.diaconie.com/augustanahof/augustanahofnieuws.html
https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html
mailto:info@diaconie.com

