Adventszondagen 29 november t/m 20 december:
Diaconale Adventsactie: Licht voor Beiroet
Beiroet is de hoofdstad van Libanon. Het land heeft veel vluchtelingen opgenomen. Libanon heeft te
kampen met een grote economische crisis en is zwaar getroffen door de coronacrisis. Daar bovenop
was er in de haven van Beiroet de zware explosie met doden, gewonden en grote materiële schade.
In advent leven we toe naar het Licht. Jongeren in Bourj Hammoud (een arme wijk in Beiroet) zitten
echter figuurlijk in het donker. Vanwege de coronacrisis is er een lockdown en kunnen ze niet naar
school. Het Manara jongerencentrum van Youth for Christ – Manara betekent licht – wil jongeren
ondersteunen bij hun opleiding. Juist nu is onderwijs belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken.
U kunt een hele concrete bijdrage leveren aan het onderwijs voor jongeren in Bourj Hammoud. Gezien
de armoede van de jongeren willen wij met de adventsactie zorgdragen voor goedgevulde
schooltassen en motiverende uitstapjes. Met onze adventsactie reiken wij zo perspectief en licht aan
voor een betere toekomst. In de Adventstijd (29 november t/m 23 december) collecteren we voor dit
doel. Daarnaast ontvangen alle leden van, en ieder die zich betrokken voelt bij onze Lutherse
gemeente, een brief met acceptgiro. Zie ook www.diaconie.com.

24 december (Kerstavond) & 25 december (Kerst):
Kinderen in de knel - Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die
wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren,
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig
en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze
welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over
hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek
buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

27 december: Burennetwerk
Vandaag collecteren we voor Burennetwerk Amsterdam. Burennetwerk Amsterdam is een stichting die
buurtgenoten aan elkaar koppelt voor eenvoudige burenhulp, vervoer met begeleiding of sociaal
contact. Mensen die willen helpen, onze ‘goede buren’, melden zich bij ons aan en worden via de
helpdesk gekoppeld aan iemand in hun buurt met een hulpvraag. Er zijn in heel Amsterdam ongeveer
1500 goede buren ingeschreven bij Burennetwerk die willen helpen. Burennetwerk is in 2012 ontstaan
vanuit de overtuiging dat er veel bereidheid is in de stad om te helpen en er ook allerlei mensen zijn
die het zelf niet redden. Helpt u mee om dit mooie werk mogelijk te maken?

3 januari: Straatpastoraat
Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te komen en zich te bezinnen op
hun bestaan. Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijks bestaan. Het zoeken
naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt
het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van
betekenis is, liefst samen met lotgenoten. Straatpastor Hanna Wapenaar organiseert momenten van
menselijk contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact, bezoek, en
groepsactiviteiten, zoals meditatie, gespreksgroepen, religiekring, koor en theater. Ook is er een
straatjurist. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door deze collecte.

10 januari: Werelddiaconaat scholenproject Thailand

Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng (Baan Chang, chang is ‘olifant’) in
Thailand. Via onze oud-bestuurder van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh ondersteunen we
geïsoleerde scholen hoog in de bergen met leermiddelen zoals (onder andere) lescomputers. De
kinderen van vooral de Akha-stam krijgen zo beter onderwijs. Enkele weeskinderen krijgen steun bij
de betaling van de maandelijkse schoolbijdrage, en de kosten van het schooluniform, wat in Thailand
verplicht is. Door deze bijdrage kunnen de kinderen onderwijs blijven volgen, in plaats van te moeten
werken op het veld. Met uw hulp steunen we dit project met € 1.500. Dank voor uw bijdrage.

17 januari: Drugspastoraat Amsterdam
Het oecumenisch werkende Drugspastoraat Amsterdam zet zich o.l.v. de pastores Mark van Lieshout
en Zwanine Siedenburg in voor de geestelijke verzorging van drugsgebruikers. Activiteiten zijn o.a.:|
* Vieringen: met koffie, thee, iets te eten, kerkdienst, ruimte voor een gesprek;
* Spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis;
* Verzorging uitvaart en begrafenis op St. Barbara met namenmonument – omdat de namen niet
vergeten mogen worden;
* Jaarlijkse bedevaart naar Lourdes voor hiv-positieven en anderszins ernstig zieke druggebruikers.

24 januari: Vrije diaconale collecte, zie aankondiging in uw Brandpunt.
31 januari: Gasthuizen In de Roos en In de Waard
Als Lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk opvang 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 en migranten die tussen wal en schip raken, 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 (maximaal 3 maanden). 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. Zie ook diaconie.com/watdoenwij.
P.s. we zoeken nog ‘vrienden’ voor onze Gasthuizen (af en toe mee-eten en activiteiten doen, als dit
weer kan na de coronamaatregelen) en een vrijwillige klusjesman/-vrouw. Meer informatie bij Ilse van
Prooijen, i.vanprooijen@diaconie.com of 06-25253754.

7 februari: Werelddiaconaat Kerk in Actie voor Bangladesh
Op 1 februari herdachten we de Watersnoodramp van 1953 in Nederland. We collecteren daarom
deze zondag voor Bangladesh, dat jaarlijks te maken heeft met overstromingen. Bangladesh is vaak in
het nieuws vanwege deze overstromingen, en door de klimaatverandering zullen die helaas steeds
vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit
heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na
een ramp, maar leert ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit
kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

14 februari: Kerk en buurt
De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurten. Zo organiseert de Diaconie
buurtactiviteiten in Amsterdam Zuidoost (De Nieuwe Stad op Maandag), in de Rivierenbuurt (rond de
Maarten Luther Kerk) en in Haarlem (inloop en activiteiten). In Bos & Lommer ondersteunt de Diaconie
vanuit de Augustanahof de wekelijkse Burenmaaltijd en activiteiten voor ouderen en kinderen. Verder
dragen we van harte bij aan oecumenische activiteiten van kerk & buurt in Amsterdam Noord en Oost.
Help mee om als kerk dienstbaar aan de mensen en zichtbaar te blijven, en steun de Diaconie bij haar
inzet voor kerk in de buurt. Hartelijk dank!

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).

