
Diaconale collectedoelen augustus november, december 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? 
 

10 november: Kledingbank Amstelveen 

Het lijkt economisch weer goed te gaan in Nederland. Toch blijft armoede in Nederland een 
hardnekkig probleem.Vaak is er sprake van langdurige armoede. Soms zelfs van generatie op 
generatie. Om de armoede te bestrijden steunt de Diaconie diverse projecten in Amsterdam en regio. 
Bv. de door de vrijwilligers gerunde Kledingbank in Amstelveen. Vandaag collecteren we er voor. 
 

17 november: Vrije diaconale collecte 
O.a. voor hulppakketten voor Paramaribo. Zie aankondiging in uw eigen Brandpunt. 
 

24 november: Stille hulp 

Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede. Van de kinderen zelfs één of de vier. Niet alleen 
buiten of aan de rand van onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. Ook Amstelveen en 
Haarlem hebben een arme kant. Gemeentediakenen en het diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ komen 
er mee in aanraking en proberen te helpen. Vaak door mee te zoeken naar zgn. voorliggende 
voorzieningen (recht op toelagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden etc.), maar soms vallen 
mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. In 2018 voor in totaal  
€ 35.511. De Diaconie helpt daar waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. Dit 
gebeurt met zorg en onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is het niet 
gemakkelijk om hulp te vragen. Met uw bijdrage kunnen we doorgaan met het geven van deze stille 
hulp aan gemeenteleden en stadgenoten. 

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.  

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). 

https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html

