TOELICHTING COLLECTEDOELEN Lutherse Diaconie Amsterdam,
juli t/m september 2021.
4 juli, Keti Koti:
Steun ten behoeve van onderwijs aan kinderen – People helping People
Vandaag is de collecte bestemd voor het project School on Wheels, een project van stichting People
helping People in Paramaribo. School on Wheels is een bus, die volledig ingericht is als klaslokaal.
Deze bus trekt de achterbuurten in, om daar kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool te
helpen met hun schoolwerk. Ze helpen met huiswerkbegeleiding en repetitievoorbereiding. Veel
leerlingen kunnen thuis geen hulp bij hun schoolwerk krijgen, of krijgen weinig motivatie mee om zelf
aan de slag te gaan. Op dit moment krijgen de leerlingen ook maar 2 dagen onderwijs per week in
verband met de maatregelen rondom corona. Dit leidt ertoe dat er een groot risico is op slechte
schoolprestaties, en een hoger risico op zittenblijven. Onderwijs is de basis voor verdere ontwikkeling,
en basisonderwijs is hiervan de bouwsteen. Dit project helpt kinderen om een goed fundament te
leggen voor hun professionele toekomst en ontwikkeling. Helpt u mee om dit mooie werk te steunen?

11 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 voor Luthers Amsterdam.

18 juli: Fonds Urgente Noden Haarlem en Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
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 1.500 keer een beroep gedaan op zo’n fonds, en het aantal
aanvragen neemt nog toe. Opvallend is het aantal eenoudergezinnen en jongeren dat geholpen moet
worden. Aanvragen lopen via hulpverleners van bv. maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook de
Diaconie verwijst regelmatig naar de fondsen. De beide fondsen ontvangen gelden van zowel de
burgerlijke gemeente Amsterdam en Haarlem, als van fondsen en kerken. Met uw steun leveren we
ook dit jaar weer een financiële bijdrage aan beide fondsen.

25 juli, Prideweek: Ujamaa
Elk jaar collecteren we in de periode van de Pride voor een lhbt+-project. Religie heeft wereldwijd
vaak een rol in het geweld tegen en in de onderdrukking van kwetsbare groepen, zoals mensen met
een andere geaardheid, HIV-positieve mensen en slachtoffers van seksueel geweld. 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.

1 augustus: VPSG - Vrouwen Pastoraat Seksueel Geweld
Seksueel misbruik kan iedereen overkomen. Man, vrouw, jongen en meisje. Met veel of weinig
opleiding, uit alle sociale milieus, kerkelijk of niet-kerkelijk. Recente onderzoeken laten zien dat in ons
land meer dan één op de drie vrouwen en meer dan één op de tien mannen rondlopen met ervaringen
van seksueel misbruik of seksueel geweld. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, en verschillen voor
vrouwen en mannen. Sommigen hebben psychische problemen, verdriet, herbelevingen, last van
slapeloosheid of woede, zijn overgevoelig voor aanrakingen. Dit kan leiden tot relatieproblemen,

sociaal isolement of werkeloosheid. Anderen lijken er weinig last van te hebben in hun verdere leven.
Maar ineens kunnen de pijn en het verdriet weer boven komen. Dan kan iemand zich weer net zo
eenzaam voelen als vroeger toen het gebeurde.
Zo hoeft het niet te blijven. Er is een weg naar herstel en nieuwe levensvreugde. Onder ogen te zien
wat er gebeurd is, is de eerste stap. De Stichting VPSG voor advies en ondersteuning bij seksueel
geweld heeft ervaren counselors, mensen met geduld en uithoudingsvermogen, met een luisterend
oor om donkere levensverhalen te verdragen. Zij helpen nieuwe wegen verkennen. Want niemand
hoeft alleen te staan! Ons motto is: praat erover! Omdat blijven zwijgen ondragelijk is. Vandaag
collecteren we voor het werk van VPSG.

8 augustus: Jeannette Noëlhuis
Diaconaat is mensen met elkaar verbinden. Dat is een oud spoor, want tot op de dag van vandaag zijn
er diaconiehoven. Denk bv. aan de Lutherhof aan het Staringplein, het Van Brants Rushof en de
Augustanahof, en het Luthers Hofje in Haarlem. De Diaconie investeert van harte in diaconale
gemeenschappen in onze stad. Zo dragen we, met uw hulp door middel van de collecte van vandaag,
bij aan het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost. In deze kleinschalige woongemeenschap
wordt opvang geboden aan vluchtelingen en migranten, ouders en kinderen, die tijdelijk – bijvoorbeeld
in afwachting van het krijgen van een verblijfsvergunning - een plek nodig hebben. Onze bijdrage is
bestemd voor het kopen van fruit: vitaminen om verder te kunnen.

15 augustus: Vrije diaconale collecte Zie de mededelingen van de diakenen in uw Brandpunt.
22 augustus: Buurtactiviteiten vanuit de Augustanahof
De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurt. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse
Bos & Lommer. De Diaconie opende daar in het najaar van 2017 de Augustanahof, waar 20 ouderen
en jongeren wonen en samen omzien naar elkaar en naar de buurt. Met ondersteuning van onze
diaconaal werker Elianne Schultz worden er door de bewoners buurtactiviteiten georganiseerd. Zo is
er de Erasmus-eetclub, waarbij in het afgelopen jaar i.v.m. corona gezorgd is voor afhaalmaaltijden. Er
zijn wekelijkse inlopen, culturele - en bezinningsactiviteiten etc. Er is een voor de buurt toegankelijke
stiltetuin, er zijn wekelijks vespers in de kapel, die ook doordeweeks open is om een kaarsje te
branden, er is een taartenbakproject en er zijn kinderactiviteiten. We werken in deze activiteiten graag
samen met andere organisaties. Doe mee en steun de activiteiten van de Augustanahof. Vandaag
collecteren we ervoor.

29 augustus: Vluchtelingen – Schutzhütte in Bolsano
Dit project van de Lutherse kerk in Italië helpt vluchtelingen die via Italië Europa binnenkomen. Deze
vluchtelingen worden geholpen met huisvesting en begeleiding. Die begeleiding bestaat bijvoorbeeld
uit juridische bijstand en taallessen. Daarnaast is er een netwerk van gastgezinnen opgezet waar
mensen terecht kunnen. Afgelopen jaar was dit werk door de coronasituatie erg ingewikkeld en
konden mensen bijvoorbeeld niet geplaatst worden.
De Lutherse diaconie steunt het project Schutzhütte al een aantal jaar in hun mooie werk om
vluchtelingen en asielzoekers bij te staan in hun integratie en bij de verbetering van hun
leefomstandigheden. Mede met uw bijdrage kan de diaconie hiermee doorgaan.

5 september: People Helping People
Het motto van de Stichting People Helping People is: ‘Making Suriname a better place, one step at the
time’. De stichting gaat voor hoop te midden van de zeer moeilijke economische omstandigheden in
Suriname, en wil daar in kleine stapjes aan werken. De belangrijkste activiteit van de Stichting PHP is
het schoolbrodenproject. Ongeveer 100 kinderen uit gezinnen met een smalle beurs krijgen op deze
manier regelmatig een gezond ontbijt op school.
Daarnaast ondersteunt de stichting kleinschalige projecten voor kinderen zoals ondersteuning bij
aanschaf van schoolspullen, voedselpakketten en kindervieringen.
Ook zijn er plannen voor ‘school on wheels’: kinderen krijgen huiswerkondersteuning in hun eigen
buurt.
Uw Diaconie ondersteunt het, aan de Lutherse Kerk van Suriname gelieerde, werk van People
Helping People van harte, en vraagt vandaag uw hulp om hiermee door te kunnen gaan. Hartelijk
dank voor uw gaven.

12 september: Gasthuizen
Als Lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk opvang kunnen bieden: ‘In de
Roos’ en ‘In de Waard’ in de Amsterdamse 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, migranten en daklozen 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 hun tijdelijk een plek en veiligheid bieden. In de Gasthuizen In
de Waard en In de Roos, met resp. onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een korte
periode (maximaal 3 maanden) en in de Augustanahof een jongere voor ongeveer 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 leefgeld kunnen voorzien.
P.s. we zoeken nog ‘vrienden’ voor onze gasthuizen In de Roos en In de Waard (af en toe mee-eten
en activiteiten doen) en een vrijwillige klusjesman of -vrouw.

19 september: Vredeswerk – inclusief samenleven
Van 18 t/m 26 september is het Vredesweek. Deze activiteit wordt al sinds 1967 in oecumenisch
verband georganiseerd in de week van 21 september: de dag die door de Verenigde Naties is
uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede. In Nederland trekt de organisatie PAX - voorheen IKV
Pax Christi - de Vredesweek. Thema dit jaar is ‘Inclusief samenleven’.
Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich
herkennen. ‘Where can we find light in this never-ending shade?’ Deze oneindige schaduwen vallen
ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen
die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school
nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen. In de steden neemt het aantal
mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet
gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de hele
samenleving onder druk.
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen
worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar
uitsluiting plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met u wil PAX zich
inzetten voor vrijheid, waarheid en recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we
elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.
Pax doet dat door vredesdialogen, educatief materiaal voor scholen en door middel van het program
‘Het verhaal van mijn vlucht’.
Als kerken zijn we geroepen om ons in te zetten voor vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping.
Onlosmakelijk met elkaar verbonden! Daarom collecteren we vandaag voor het belangrijke werk van
PAX. Voor meer informatie en actie zie www.vredesweek.nl.

26 september: Diaconaat & gevangenen
‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ (Mt 25)
Het bezoeken van gevangenen is vanouds een diaconale taak. Sinds 2016 is het Justitieel Complex
Zaanstad in gebruik. Deze hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de gesloten
Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. De oecumenische Diaconale Stichting
Gevangenenzorg ‘De Sluis’, met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem steunt
de geestelijke verzorging en het diaconaat. Met uw bijdrage kan de Diaconie doorgaan met het
ondersteunen van dit belangrijke werk.
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).

