
Diaconale collectedoelen Pinksteren, 31 mei tot en met juli 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. 

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 
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.  

7 juni – Vluchtelingen, Tekens van Hoop (gewijzigd collectedoel) 

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 het Wereldhuis, in 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 doormiddel van voorlichting en ontwikkelingprogramma’s potentiële economische migranten een 
alternatief in eigen land te bieden. Ook ondersteunen we de kerken daar bij het omzien naar uit 
Europa terugkerende migranten. Het LWF-project heet ‘Symbols of Hope’. Vandaag collecteren we 
hiervoor. 

14 juni – Stad steunt dorp 
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine 
geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de 
vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan 
de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor 
dorpsbewoners, door samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen, of een open 
kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van 
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met 
deze collecte helpen we als stad de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op 
oude gronden. 

21 juni, LWF-zondag – Maarten Luther Kerk Paramaribo 
Op 24 juni vieren lutheranen wereldwijd LWF-zondag. Waarom juist dan? Op 25 juni 1530 werd in het 
bisschoppelijk paleis in Augsburg (Beieren) een door Luthers vriend en medewerker Melanchton 
opgestelde geloofsbelijdenis voorgelezen. Deze belijdenis is de geschiedenis ingegaan als de 
Augsburgse Confessie, oftewel de Confessio Augustana. Deze zondag herinnert ons aan deze 
gemeenschappelijke geloofsbelijdenis, en dat we zo onderdeel zijn van een wereldwijde lutherse 
gemeenschap van kerken,georganiseerd in de Lutherse Wereld Federatie (LWF). 
Daarom collecteren we vandaag in luthers Nederland voor een lutherse zusterkerk. In dit geval voor 
de Lutherse Kerk in Suriname. We helpen de Maarten Luther Kerk in Paramaribo met de renovatie 
van het gemeenschapscentrum. Er moet een nieuw dak op, en de elektriciteit moet nodig worden 
vernieuwd. Het gebouw is belangrijk voor de activiteiten voor kerkleden en voor diaconale activiteiten. 
Bijvoorbeeld om in de vernieuwde keuken maaltijden te kunnen koken voor mensen die dakloos zijn of 
verarmd  door de huidige zware economische omstandigheden. Met uw steun helpen we onze 
broeders en zusters in Suriname om te helpen waar geen helpers zijn. 

https://www.luthersamsterdam.nl/lutherse-kerk-op-afstand
https://www.lutheranworld.org/content/symbols-hope
https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging/


 

28 juni, Keti Koti – Strijd tegen slavernij en 
5 juli, Keti Koti – Strijd tegen slavernij (gewijzigd collectedoel) 
De zondagen rond Keti Koti (1 juli), gedenken en vieren we dat 156 jaar geleden de slavernij werd 
afgeschaft. Keti Koti betekent letterlijk: De ketenen gebroken. In onze vieringen in Zuidoost en de 
Oude Lutherse Kerk wordt hier volop aandacht aan gegeven. 
We collecteren deze twee zondagen voor de strijd tegen kinderslavernij in Ghana. 
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding 
kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds 
als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn 
organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. 
En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. 

Op Lake Volta (8.502 km2) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder dwang. Tweederde van 
deze kinderen is 14 jaar of jonger. Een derde is tussen de 15 en 18 jaar oud. 
Challenging Heights helpt: 
* kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden; 
* kinderen 6 tot 9 maanden lang opvang te bieden; 
* kinderen terug te brengen naar hun familie; 
* kinderen twee jaar lang te begeleiden na terugkeer; 
Vandaag collecteren we voor Challenging Heights. 
 

12 juli – Luthers vrouwenwerk 
We hebben een actieve landelijke Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, de NLVB. Elk jaar 
organiseert de Bond 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. 
 

19 juli – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam en Fonds Urgente Noden Haarlem 
De Diaconie doet mee in het werk van deze beide 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 www.fbna.nl  en 
www.urgentenodenhaarlem.nl 
 
26 juli – Ujamaa, broeder- en zusterschap in Zuid-Afrika 
Elk jaar collecteren we in de periode van de Pride voor een lhbt+-project. Dit jaar is er geen Pride, 
maar collecteren we wel 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 thema’s in groepen en in de 
kerk. Zo kan religie ook een bevrijdende rol krijgen bv. voor 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 op www.kerkinactie.nl/Ujamaa.  
 
 
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.kerkinactie.nl/projecten/geen-kindslaven-in-de-visserij
https://www.nlvb.net/
https://fbna.nl/
https://urgentenodenhaarlem.nl/
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/hanna-wapenaar
https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html
mailto:info@diaconie.com

