Diaconale collectedoelen januari tot maart 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?

27 januari: Vrije diaconale collecte (zie aankondiging in uw Brandpunt)
3 februari: Voor een veilig bestaan in Bangladesh
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. De enorme rivieren treden regelmatig buiten hun
oevers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meerdere keren geoogst kan worden. Maar cyclonen
en overstromingen zijn ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in
kracht en aantal toe.
Op 21 mei 2016 raasde er weer een cycloon over Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem en
de cycloonbestendige schuilplaatsen van de overheid konden 500.000 mensen op tijd wegvluchten,
maar de materiële schade was enorm. Sakina (35) vertelde: “Drie jaar geleden overleed mijn man, die
visser was. Sinds zijn dood vis ik zelf om mijn drie kinderen te onderhouden. Door de cycloon verloor
ik mijn huis, kippen, kleren, pannen, vissersboot en netten. We leven nog, maar mijn bron van
inkomsten is weg.”
Organisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verleenden direct
noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen zoals Sakina. Zij kregen eerst geld om
voedsel te kopen. Voor 23 euro kreeg Sakina’s gezin ook landbouwgereedschap en zaden van
gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in
Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee om
meer gezinnen er weer bovenop te helpen? Vandaag collecteren we met heel veel kerken in
Nederland voor dit project.
(Voor de diakenen en predikanten: meer materiaal - o.a. voor de liturgie - staat op
https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-en-rampenpreventie-in-bangladesh)

10 februari: De Nieuwe Stad op Maandag
In 2018 werd Kerkcentrum De Nieuwe Stad in Zuidoost voor het eerst elke maandagmiddag
opengesteld voor buurtbewoners. Door een 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. 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.
In de afgelopen zomer konden de kinderen die onze wekelijks inloop bezoeken samen met andere
(arme) kinderen uit de buurt mee op een busreis die georganiseerd werd vanuit De Nieuwe Stad. De
kinderen bezochten met elkaar een bos van Natuurmonumenten en kregen via Kerk In Actie een
vakantietasje. Vooral voor de kinderen die niet op vakantie gaan was dit een hele mooie activiteit voor
in de zomer. “Nu voelt het echt als vakantie,” zuchtte één meisje tevreden. Vandaag collecteren we
voor het project De Nieuwe Stad op Maandag.

17 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.
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/vrouw voor onze Gasthuizen.
24 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 het 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.

3 maart: Stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten
Ongeveer één op de zeven Amsterdammers leeft in langdurige armoede. En ondanks de
economische groei van de afgelopen jaren neemt dit aantal toe. Niet alleen buiten of aan de rand van
onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. 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 € 24.000. De Diaconie helpt dan 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.
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).

