TOELICHTING COLLECTEDOELEN Lutherse Diaconie Amsterdam,
Stille week t/m 31 januari t/m 23 mei 2021.
Stille week, 29 maart t/m 2 april: Kruispost
Kruispost aan de Oudezijds Voorburgwal biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde)
asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost. Twee artsen en een receptionist
ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs kunnen komen voor een consult. De meest
voorkomende aandoeningen zijn huid-, hart- en vaat- en spijsverteringsproblemen. Tijdens het
ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk werker aanwezig naar wie artsen kunnen
doorverwijzen. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van voornamelijk pro deo
hulpverleners.
3 april Paasnacht en 4 april Paasochtend: Stap Verder
In 2010 openden zes kerken – waaronder ons eigen Luthers Brandpunt - in Amsterdam Zuidoost ‘Stap
Verder’ aan de Hoogoord (bij station BijlmerArena). 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.
11 april: Stem in de stad
Stem in de Stad zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben, en kijkt om naar kwetsbare
mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. Wij bieden veiligheid
en rust en hebben aandacht voor de problemen en verhalen van Haarlemmers. Dat doen wij dankzij
de inzet van meer dan 200 vrijwilligers, 12 betaalde medewerkers en organisaties waarmee wij ons
verbonden voelen. Stem in de Stad voert een groot aantal programma’s en projecten uit waarbij
ontmoeten, helpen, activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. Onze basis is het christelijk
oecumenische denken waarbij alle gelovigen maar ook niet-gelovigen zich thuis voelen. Wij vormen
een gemeenschap met oog voor elkaar en waar onderling respect, gelijkwaardigheid en geborgenheid
centraal staan. Stem in de Stad streeft naar een goed leven voor ieder mens. Zo geven wij 3 keer per
week een warme maaltijd aan mensen die geen mogelijkheid hebben om dit zelf te verzorgen door
dakloosheid, verslaving of psychische problematiek. Wij begeleiden Haarlemmers die in de schulden
zitten en zetten ons in voor mensen zonder officiële documenten. Ook helpen wij mensen in
psychische nood, verslaafden en asielzoekers op hun tocht naar hun nieuwe bestaan.
Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken?

18 april: 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. En 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. 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.

25 april: Vrije diaconale collecte Zie mededelingen van de diakenen in uw Brandpunt.

2 mei: Evangelisch Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL)
Door de scholen van de ELCJHL krijgen 2100 Palestijnse jongeren toegang tot kwalitatief goed
onderwijs. De jongeren op school hebben verschillende sociaal economische achtergronden, en
christenen en moslims volgen samen onderwijs. Naast het academische programma staan tolerantie,
het accepteren van verschillen, en op een constructieve manier de dialoog aangaan centraal in het
lesprogramma. In Palestina zijn deze vaardigheden en waarden heel relevant. Tot slot worden
leerlingen ook getraind in het ontwikkelen van kritisch, creatief en ethisch denkvermogen.
Een mooi project dat op de langere termijn bijdraagt aan verbetering van de situatie in Palestina. Uw
bijdrage wordt erg gewaardeerd!

9 mei: Duurzaamheid – Microbattle
We hebben in samenwerking met ANMEC (Amsterdam) en NME (Amstelveen) (Natuur en Milieu
Educatie) in de afgelopen jaren bijgedragen aan duurzaamheidslessen voor kinderen van de
basisschool. Na de projecten Retourtje Water en Plek onder de Zon hebben we de Microbattle
opgezet. Dit jaar starten we met een pilot. De Microbattle is een drie weken durende challenge tussen
teams van verschillende basis- en middelbare scholen in Amsterdam en Amstelveen. Als deelnemer
kun je dagelijks punten scoren door eenvoudige maar duurzame acties uit te voeren. Elke deelnemer
houdt haar/zijn eigen score bij in een web-app. Met alle teams samen werken we toe naar een
gemeenschappelijk doel: zo veel mogelijk positieve impact hebben. Kleine acties hebben een groot
effect wanneer je ze met veel mensen samen uitvoert! Hoe meer acties je elke dag uitvoert, hoe meer
impact je hebt. Door 3 weken lang bezig te zijn met kleine positieve, duurzame acties zien leerlingen
wat ze zelf kunnen betekenen. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de ontwikkeling van deze battle en
voor een leuke prijs voor de klas die de meeste punten scoort. Naast een financiële bijdrage kunt u
ook zelf meedoen met de Microbattle in een Luthers Team. Ga de uitdaging aan en meld je aan bij
mailto:i.vanprooijen@diaconie.com.

13 mei, Hemelvaart: Gemeentediaconaat
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.

16 mei, Wezenzondag: Jeugdzorgproject met Levvel - inzet van ervaringsdeskundigheid
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw zijn de weeshuis- en pleegzorgtaken van de Diaconie
overgedragen aan Spirit Jeugdzorg. Sinds 1 juli 2020 is de naam veranderd in Levvel, vanwege een
fusie tussen Spirit Jeugdzorg en De Bascule. De Diaconie werkt nauw samen met Levvel. Vandaag
willen we de collecte richten op het project ‘Ervaringskennis voor ouderparticipatie’. Levvel werkt
eraan om de ervaringskennis en -deskundigheid van jongeren, ouders én professionals in te zetten in
de hulpverlening, omdat zij ervan overtuigd is dat ze daarmee nog beter kan aansluiten bij de
gezinnen en de kwaliteit van de hulpverlening kan verbeteren. Dit jaar ligt de focus op
ouderparticipatie, zodat biologische ouders, pleegouders en bonusouders zich gehoord en betrokken
voelen én zodat hun stem beter gehoord wordt binnen de organisatie. Vandaag, op ‘Wezenzondag’ –
de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren - collecteren we voor dit project. Hartelijk dank voor uw
steun.
23 mei, Pinksteren: De Nieuwe Stad
In samenwerking met andere organisaties en kerken is de Nieuwe Stad in de huidige tijd ruim open.
Veel inloopplekken in de stad zijn vanwege Corona maar beperkt open. In De Nieuwe Stad willen we
mensen welkom heten voor een kop koffie, een gesprek en een warme plek. Daarnaast worden er
maaltijden gekookt en bezorgd,en kunnen er voedselpakketten worden opgehaald door mensen die
dit nodig heb. Helpt u mee?
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).

