TOELICHTING COLLECTEDOELEN Lutherse Diaconie Amsterdam,
Advent 2021 t/m 27 februari 2022
Diaconale Adventsactie, Advent t/m Kerstavond 24 december:
Samen maken we plek in de herberg
‘Dit is een plek waar ik op adem kom en de stress even los kan laten.’ Dat is een veelgehoorde uitspraak van
gasten die we ontvangen in de gasthuizen In de Roos en In de Waard. In Amsterdam zijn veel mensen die om
welke reden dan ook geen dak of thuis hebben. Deze mensen hebben we in de afgelopen 10 jaar een plek
kunnen bieden om even tot rust te komen, een plan te maken voor de toekomst en te werken aan nieuw
perspectief.
In die 10 jaar is de oude keuken van Gasthuis In de Roos intensief gebruikt door veel mensen, er zijn veel
maaltijden gekookt: er is in geleefd. Om goede gastvrijheid te kunnen blijven bieden is het nu tijd voor een
nieuwe keuken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Juist in deze adventstijd waarin we toeleven naar Kerst
vragen we extra aandacht voor herbergzaamheid. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om juist die mensen
die het in Amsterdam heel hard nodig hebben een warme ademplek te bieden.

Kerst, 25 december: Kinderen in de knel
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, aan
medicijnen, aan sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het
jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland.

26 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, ‘goede buren’, melden zich aan en worden via de helpdesk gekoppeld aan iemand in
de buurt met een hulpvraag. Er zijn in heel Amsterdam ongeveer 1.500 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 dat er ook allerlei mensen zijn die het zelf niet redden. Helpt u mee om dit mooie
werk mogelijk te maken?

2 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 de zorgen om 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, gespreksgroep,
religiekring, koor en theater. Ook is er een straatjurist. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door
deze collecte.

9 januari: Werelddiaconaat - Scholenproject
Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng (Baan Chang, chang is ‘olifant’) in Thailand. Via oudbestuurder van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh ondersteunen we geïsoleerde scholen hoog in de
bergen met leermiddelen zoals o.a. 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.

16 januari: Drugspastoraat Amsterdam
Het oecumenisch werkende Drugspastoraat Amsterdam zet zich o.l.v. de pastores Quirien van Berkel, Pebbles
Tros en Zwanine Siedenburg in voor de geestelijke verzorging van drugsgebruikers. Activiteiten zijn o.a.:
* vieringen: met koffie, thee, iets te eten, kerkdienst, ruimte voor gesprek;
* spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of de gevangenis;
* verzorging uitvaart en begrafenis op St. Barbara met namenmonument (want de namen mogen niet vergeten
worden);
* jaarlijkse bedevaart naar Lourdes voor hiv-positieven en anderszins ernstig zieke druggebruikers.
De Diaconie steunt al 30 jaar van harte het Drugspastoraat en wil dat met uw hulp ook in 2022 weer doen.

23 januari: Vrije diaconale collecte - zie de aankondiging in uw Brandpunt
30 januari: Gasthuizen In de Roos en In de Waard
Als lutherse gemeenschap hebben we de Gasthuizen In de Roos en In de Waard waar we tijdelijk gastvrijheid
kunnen bieden. 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 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.

6 februari: Landbouw / Klimaat – Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda (Kerk in Actie)
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door
de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk
van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld
in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw-)investering. Daarmee
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens,
planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn
natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via deze collecte, zodat ze droogte en overstromingen het
hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

13 februari: Kerk en buurt in Amsterdam en Haarlem
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), de Rivierenbuurt (rond de Maarten
Luther Kerk) en Haarlem (inloop in de Kerk en activiteiten op dinsdag). 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 in Oost. Help
mee om als kerk zichtbaar en dienstbaar aan de mensen te zijn en te blijven, en steun de Diaconie bij haar inzet
om kerk in de buurt te zijn.

20 februari: Wereldhuis
De Protestantse Diaconie nam, in samenwerking met de Lutherse Diaconie, het initiatief om een ademplek te
bieden aan de vele ongedocumenteerden in onze stad. De bezoekers aan het Wereldhuis worden niet alleen
geholpen, maar worden zelf ook weer helper van anderen. Het Wereldhuis is inmiddels uitgegroeid tot een
bruisend centrum van activiteiten: spreekuren (juridisch en medisch), taallessen en andere cursussen,
maaltijdgroepen, vrouwendagen en een terugkeerprogramma voor migranten die met ‘bagage’ terug willen.
Dit werk staat in coronatijd onder druk. Zo moest het Wereldhuis al 2 keer verhuizen. De nood voor mensen
zonder documenten is echter juist ook nu hoog. Het is belangrijk dat de bezoekers steun krijgen bij het werken
aan perspectief. Vandaag vragen we uw steun voor het Wereldhuis. Voor meer informatie: wereldhuis.org.

27 februari: 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 ermee 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. 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 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 waarvoor uw gift bestemd is. 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: 0204044708 (info@diaconie.com).

