
Diaconale collectedoelen 29 maart tot en met Pinksteren 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? 
U kunt uw bijdrage voor de collecte in deze periode niet in de collectezak in de kerk doen omdat de 
vieringen i.v.m. corona alleen digitaal gevolgd kunnen worden. Maar u kunt uw bijdrage hiervoor wel 
overmaken naar: Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, banknummer NL 80 
INGB0004620048 o.v.v.  het doel van de collecte. Hartelijk dank voor uw hulp! 

Voor meer informatie over de vieringen ‘op afstand’ in luthers Amsterdam zie 
https://www.luthersamsterdam.nl/lutherse-kerk-op-afstand. 

29 maart: Nieuwe kansen voor straatmeisjes – Ghana 
Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid 
zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed 
en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 
25.000 kinderen op straat werken en leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar 
veertig meisjes vanaf 14 jaarterecht. Een enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal 
werkers begeleidt de meisjes intensief. De meisjes slapen ook in het centrum, dat een oase van rust is 
in de drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden 
maken of het kappersvak. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is. 

5 april, Palmpasen – Voedselbank 
Door de coronacrisis ontstaat er veel druk op voedselbanken en maaltijdvoorzieningen. Daarom 
collecteren we met Palmpasen in onze Lutherse gemeente voor de voedselbanken in Amsterdam en 
Haarlem en voor het, door de Diaconie samen met Soup Kitchen, in Zuidoost opgestarte maaltijd-aan-
huis project voor mensen die dat juist nu nodig hebben. U kunt uw bijdrage in deze periode niet in de 
collectezak in de kerk doen omdat de vieringen ivm corona alleen digitaal gevolgd kunnen worden. 
Maar u kunt uw bijdrage hiervoor wel overmaken naar: Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam NL 80 INGB 0004 6200 48 o.v.v. ‘voedselbank’. Hartelijk dank voor uw hulp! 

12 april, Pasen - 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). 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 verder 
te kunnen. Er doen meer dan 80 mensen mee met de taallessen, en er zijn inloopspreekuren in 
samenwerking met SMA (Sociëteit Afrikaanse Missiën) en IOM. Het werk van 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.  

19 april, Beloken Pasen – Stille hulp 

Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede, van de kinderen zelfs één op 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 zogenaamde 
voorliggende voorzieningen (recht op toelagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden etc.), maar 
soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. De Diaconie 
helpt dan waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. In 2019 deden we dat voor ruim 
€ 20.000. 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.  

26 april - Vrije diaconale collecte Zie de informatie van uw diakenen. 

3 mei – Syrische kerken in oorlogstijd 
Op 5 mei vieren we nu al ruim 75 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al acht 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 
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gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 3 mei onze 
vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen.  

10 mei – Landelijke collecte #nietalleen coronahulp 
De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie werken in het platform #Nietalleen samen met een 
groeiend aantal andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven 
die door de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden met iedereen die om hulp vraagt. De nood groeit. 
Steeds vaker zijn er berichten van intens verdrietige situaties, en van gezinnen die in ernstige 
(financiële) problemen raken. Op zondag 10 mei is er een landelijke collecte in de kerken voor 
#NietAlleen coronahulp. Met de opbrengst van de collecte willen we als Lutherse gemeenschap graag 
3 projecten ondersteunen, waarbij we heel concreet mensen helpen met maaltijden: 
- Maaltijdproject in ZuidOost. Als Lutherse Diaconie (ge coördineerd door diaconaal werker Elianne 
Schultz) bezorgen we samen met stichting Treasures 2 keer in de week een maaltijd bij mensen die 
dit heel hard nodig hebben. Inmiddels worden 170 maaltijden bezorgd. 
- Hart voor Noord. We steunen een project om gezonde en verse maaltijden te geven aan 
buurtbewoners die voorheen naar de buurtmaaltijd kwamen, en aan ouderen die door de coronacrisis 
in een isolement zijn terecht gekomen. 
- Voedselbank Haarlem. Ook bij de voedselbanken komen nu extra aanvragen binnen, van mensen 
die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt.  

17 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, 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, tijd te geven, een kaartje te sturen, 
te bidden voor iemand en door uw bijdrage aan de diaconale collecte.  

21 mei, Hemelvaart – 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, 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.  

24 mei, Wezenzondag – 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. De Diaconie werkt nauw samen met Spirit jeugdzorg. 
Zo vangen we in de Gastenwoning in de Augustanahof telkens 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 
hebben en meer psychosomatische, emotionele en gedragsproblemen. Het aantal jongeren dat wel 
eens een zelfmoordpoging heeft gedaan is bij lhbt+-jongeren vier keer zo hoog als bij niet lhbt+-
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.  

31 mei, Pinksteren – De Nieuwe Stad op Maandag  

Elke maandagmiddag is er in Kerkgebouw De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost een door de 
gezamenlijke kerken georganiseerde inloop voor ouderen en kinderen uit de buurt. Er zijn 
gezelschapsspelletjes en creatieve activiteiten. Er komt een vaste groep kinderen en ook een aantal 
vluchtelingen. Er zijn activiteiten gericht op de Nederlandse taal zoals voorlezen, scrabble en taalles. 
De kinderen krijgen elke week dansles. De inloop wordt standaard afgesloten met een gezonde 
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warme maaltijd van de door de Diaconie gesponsorde Soup Kitchen. Ook tijdens de zomerperiode zijn 
er activiteiten voor mensen die geen vakantiemogelijkheden hebben. Bij de De Nieuwe Stad zijn veel 
vrijwilligers betrokken; onze diaconaal werker Elianne Schultz ondersteunt het project. Vandaag 
vragen we u steun voor dit mooie project.  

Meer informatie over deze doelen vindt u op www.diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen 
internet, dan sturen we de informatie 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 of 
Info@diaconie.com. 
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