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Diaconale Info Juni 2008 
 

‘..laten wij stenen gooien in een dodelijk stil meer 

het doet er niet toe  

hoe klein de steen is 

het doet er niet toe 

hoe klein de golven zijn…’ 

Sun Ai Park, Zuid-Korea.  

 

De Horizon wint de Retourtje Waterwisselbokaal - Foto Leo van der Sluis 

‘Als ik minister-president was dan mochten de mensen  
niet te lang meer douchen’ - Afsluiting 1e ronde Retourtje Water. 
Op 29 mei werd in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui de 1e ronde van Retourtje 

Water afgesloten. Retourtje Water is het hoofd-hart-handen milieuproject voor 

basisscholen en wordt georganiseerd door Waternet, het Amsterdams Natuur en 

Milieu Educatie Centrum en de Lutherse Diaconie. In het afgelopen schooljaar 

onderzochten de kinderen water in de buurt van de school, namen ze het eigen 

waterverbruik onder de loep en vergeleken ze dat met het drinkwaterverbruik van 

kinderen in Bolivia. Ook gingen de scholen op excursie naar de waterzuivering in 

Middelpolder.  

Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerden de 250 kinderen van de deelnemende 

scholen hun verwerking. De jury onder leiding van Ajouad el Miloudi, presentator van 

AT5’s Basta, was getuige van een waterrap, een ontroerend gedicht, een waterspel, 

liederen en creatieve collages. De jury had het er zwaar mee, maar uiteindelijk werd 
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basisschool De Horizon uit Osdorp de winnaar. De kinderen van deze school hadden 

zelf een ‘live’-videoverslag gemaakt van watergebruik in de Derde Wereld en in 

Nederland. De winnende school ontving de Retourtje Water Wisselbokaal en voor de 

hele klas een schoolreisje met de Fluisterboot over het Naardermeer. 

Floortje (9) van de Willem van Boeijenschool deed ook mee en onderzocht met haar 

klas het water in het Vondelpark: ‘Als ik minister-president was dan mochten de 

mensen niet te lang meer douchen’. Jaleeza (11): ‘Bij ons draai je de kraan open en je 

hebt schoon water. In andere landen moeten de mensen ver naar water lopen en daar 

is het water vaak vies’. Juf Nadine: ‘De kinderen zijn echt bewust geworden van hun 

watergebruik en hoe ze water kunnen besparen. Ze hebben het in de klas over 

douchen en dat de kraan dicht moet’. De Polsstok werd 2e met een prachtige collage 

over schoon en vies water. Te bezichtigen in de etalage van het diaconaal bureau aan 

de Maasstraat. Voor meer informatie zie www.diaconie.com. 

Aanmelden voor 2e ronde Retourtje Water voor september 
Retourtje Water begint in september met een 2e ronde. De scholen van de 1e ronde 

mogen weer meedoen met een nieuwe klas en ook nieuwe scholen kunnen zich 

aanmelden. Kaart u het aan bij de school van uw (klein)kinderen of in uw buurt? 

Meer informatie bij Mirella Vierveyzer van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie 

Centrum (tel. 020 -6225404) of het diaconaal bureau. 

Oud-voorzitter Diaconie Miep Muller overleden 

 

Miep Muller (rechts) samen met Beata Just in de Trinitatiskerk in Warschau – Foto Marjolein Brinkman 

Op 1 mei overleed onze oud-voorzitter Miep Muller. Miep was ruim 23 jaar actief in het 

diaconaat in Amsterdam voor onder meer de Diaconie, het Weeshuis en de Lutherhof. 

In december 2007 ging ze nog mee naar Warschau i.v.m. het 25-jarig partnerschap. 

Dat ze ook daar geliefd was bleek wel uit de vele reacties die vanuit Polen bij de 
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Diaconie binnenkwamen na het bekend worden van haar overlijden. In de rouwdienst -

waar een stevige delegatie uit Amsterdam aanwezig was - werd bij het uitdragen uit 

de kerk Psalm 121 gezongen. Als laatste regels klonken: ‘Hij zal uw komen en uw 

gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren’. We gedenken Miep met 

respect en wensen haar kinderen en familie vrede toe. 

Spreekuur Wereldhuis al gestart 
De Lutherse Diaconie doet mee met het Wereldhuis, plek voor ongedocumenteerde 

migranten aan de Nieuwe Herengracht. De officiële opening is op 12 september a.s., 

maar het spreekuur is al gestart: elke woensdag van 10.00-16.00 uur. En er is al een 

flinke aanloop. Na de zomer gaan we voor concrete taken vrijwilligers werven. 

Nieuw diaconaal project: Kopje thee+ 
Diaconaat is wel eens ‘de dienst der ontmoeting’ genoemd. Het gaat in diaconaat om 

relaties, om contact van mens tot mens. Binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap. 

De Diaconie wil daar in samenspel met kerkenraad en pastores de komende tijd extra 

in investeren en gaat dit najaar starten met het project Kopje Thee+. We gaan een 

diaconale bezoekwerker aanstellen. Deze gaat mensen met wie we als Diaconie in 

contact komen, of op aangeven van diakenen / pastores bezoeken. De medewerker 

krijgt ook een opbouwtaak: activeren in ‘omzien naar elkaar’ en sociale activiteiten 

opzetten. Eerste focusgebied wordt het stadsdeel Zuideramstel. Zie Gemeenteblad nr. 

4 of www.diaconie.com.  

Youth Explosion in de lucht 

Jongeren tijdens gospeldisco samen met pastor Ricky Ofori 

 



 

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam - Maasstraat 148, 1079 BK  Amsterdam 

 Telefoon 020 4044708, Email: info@diaconie.com   Website: www.diaconie.com 

4 

Na het succesvol verlopen Sing4Life – gospelfestival gericht op voorlichting over 

hiv/aids en gezondheidszorg voor migrantenjongeren - is er hard gewerkt aan een 

follow-up. Op 31 mei startte onder de bezielende leiding van pastor Ricky Ofori Youth 

Explosion met een gospeldisco in Zuidoost. De Diaconie heeft de ontwikkeling van dit 

project meegefinancierd; vanuit Diaconie en Lutherse gemeenschap in Zuidoost denkt 

Ilse-Marie Retz mee in de werkgroep. 

Diaconale inzet voor projecten in Amsterdam 

De Diaconie besloot in haar meivergadering op voorstel van de werkgroep binnenland 

(bestaande uit Marijke Bleij, Klaas de Bruijn (voorzitter), Bianca Gallant en Hanne 

Wilzing) de volgende projecten te steunen: 

* WOU, Werkgroep Opvang en Uitgeprocedeerden    €   5.000 

* Drugspastoraat Amsterdam       € 11.500 

* Exodus Amsterdam voor studiekosten twee cliënten    €   1.000 

* Werkgroep Lutherse Vrouwencontactdagen    €   1.000 

* Rhimouhuis in Zuidoost        €      500 

We vroegen het Brandpunt Zuidoost contact te leggen met dit project  

i.v.m. symbolische overhandiging gift. 

* Het Jeanette Noëlhuis, voor een jaar ‘fruit’ voor de bewoners  €   2.500 

* Jaar van Samaritaan t.b.v. straattheaterproject     €   3.000 

* Vrouwen Pastoraat Sexueel Geweld                 €   2.000 

* Open deur, noodhulp tijdens het spreekuur     €   3.000 

* Inrichting stiltecentrum Amstelmere te Amstelveen    €   1.000  

We vroegen het Brandpunt Johanneskapel contact te leggen met dit  

project i.v.m. symbolische overhandiging. 

* Bos & Lommer, Pinkster-ontmoetingsproject.    €      750 

Hierbij was de Augustanagemeenschap betrokken 

* Diaconaal Jaar, Support voor 3 stageprojecten     €   3.500 

* SOS-THD Amsterdam bijdrage voor introductie  

nieuwe naam ‘Sensoor’        €   2.000 

Ook besloten we na een inspirerende toelichting van onze nieuwe diaken Jeroen Stal 

uit het vernieuwingsfonds  € 1000 bij te dragen voor het zogenaamde Dertigersproject 

van de Augustana-gemeenschap. 

De werkgroep binnenland komt op 23 juni weer bij elkaar, dus als u projecten wilt 

voorstellen of de Diaconie op projecten wilt attenderen…? 

Diaconie-team doet mee aan Geestgrondenloop op 15 juni 
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg de Geestgronden organiseert voor de 6e 

keer de Geestgrondenloop. Met de opbrengst van deze activiteit wordt dit jaar onder 

meer de inrichting van een (interreligieus) stiltecentrum in Amstelmere in Amstelveen 

gefinancierd. De Diaconie draagt via de Johanneskapel bij aan dit doel en vaardigt 

ook een eigen team af voor deze loop van 10 kilometer. Diaconaat is immers 

bewegen. Het team bestaat uit: Wilmar Hassoldt, Maarten en Jelle Martijn Zier, Tineke 

en Bob Roest. Locatie is: Stichting Buitenamstel Geestgronden, een instelling voor 

Geestelijke Gezondheidszorg op de grens van Noord- en Zuid-Holland te Bennebroek. 

De loop start op 15 juni om 11.15 uur. Welkom om het team aan te moedigen. U zult 

ze herkennen aan de witte T-shirts met het nieuwe logo. Meer informatie op 

www.geestgronden.nl/loop 
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Ruim 100 mensen bezochten Stille Inloop voor Tibet 

 

Op zaterdag 24 mei organiseerden het Huis op het Spui en de Diaconie samen met 

het Boeddhistische Shambhala Meditatiecentrum een stille inloop voor Tibet in de 

Oude Lutherse Kerk. Bezoekers konden deelnemen aan korte blokjes van een half uur 

waarin teksten uit verschillende tradities werden gelezen, waarin werd gebeden, 

gezwegen en gezongen. Een indrukwekkende happening. Op de websites 

http://www.diaconie.com/ en www.luthersamsterdam.nl, en in het Gemeenteblad nr. 4 

vindt u een verslag. 

Vier jongeren gaan van 13-15 juni naar Warschau. 
Nodigt u ze uit om verslag te doen? 

Van onze Lutherse partnergemeente in Warschau ontvingen we een uitnodiging voor 

een internationale jongerenmeeting ter gelegenheid van het 230-jarig bestaan van de 

Trinitatiskerk en de herdenking dat deze kerk na de vernietiging in WOII 50 jaar 

geleden weer werd opgebouwd. Over het thema ‘Wozu Kirche?’ wordt er een 

jongerenconferentie georganiseerd van 13 t/m15 juni. We vonden 4 jongeren bereid 

om namens onze gemeenschap deel te nemen: Whitney Gallant, Marjolein Brinkman, 

Harm Wilzing en Bianca Gallant (begeleiding). Marjolein nam ook in 2006 en 2007 

deel aan de Adventsdelegatie. Aan de conferentie nemen verder jongeren deel uit 

Polen, Rusland, Zweden en Duitsland. De jongeren zijn beschikbaar om in of na een 

kerkdienst, of tijdens een andere activiteit, over hun ervaringen te vertellen. Maakt u er 

gebruik van! 
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Diaconie draagt bij aan Noodhulp Birma en Noord-Kameroen 

 

Noodhulp door Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen – Foto Kerk in Actie/ICCO 

De Diaconie riep de Brandpunten op om met Pinksteren te bidden en te collecteren 

voor Birma. Bedankt voor uw inzet. De Diaconie droeg zelf alvast € 1000 bij, en maakt 

extra geld over als er meer nodig is. De Diaconie werkt via Kerk in Actie. Kerk in Actie 

is namens de kerken lid van de Samenwerkende Hulp Organisaties. Internationaal 

werken de kerken samen in ACT (Action by Churches Together), hierin neemt ook de 

Lutherse Wereldfederatie (LWF) deel. Via het ACT-netwerk zijn we als kerken 

wereldwijd in staat om adequaat te handelen, omdat we in de landen/regio’s waar 

noodhulp nodig is bijna altijd wel lokale partners hebben. Zo zijn de lijnen kort en 

kunnen we dichtbij de slachtoffers staan. In Birma zijn we ondanks de moeilijke 

werksituatie zo in staat om de drinkwatervoorziening te verbeteren door 5.000 

waterkranen te installeren. Daarnaast wordt gewerkt aan noodonderkomens voor 

340.000 mensen en voedselhulp voor 68.000 mensen. 

De Diaconie draagt ook bij aan ‘verborgen’ rampen bijvoorbeeld in Noord-Kameroen 

waar 5000 Tsjadische vluchtelingen worden opgevangen. Onze partner daar is de 

Lutherse Broederkerk. De Diaconie besloot mede namens u € 3000 bij te dragen. 

Diaken waar ben je? - Hoekelumse Morgen over diaconaat binnenste-buiten 

Op zaterdag 4 oktober organiseren Melanchton, SLOA en de Lutherse Diaconie van 

Amsterdam een diaconale bijeenkomst in het koetshuis van kasteel Hoekelum. Het 

gaat over de struikel- en opstapstenen in ons diaconale werk. Medewerking van onder 

andere ds. Bernadette van Litsenburg (Luthers predikant in Eindhoven) en Mieke 

Labots van Kerk in Actie. We nodigen de diakenen en diaconale vrijwilligers in 

Amsterdam uit om zich voor deze dag aan te melden. Reiskosten worden vergoed. 

Meer informatie bij het diaconaal bureau. 
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Van Heinde en Verre: Groninger kerkdienst op 26 oktober 
Op zondag 26 oktober wordt er in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui weer een 

Groninger kerkdienst gehouden. Aanvang: 10.30 uur. Voorganger: ds. Harry Donga. 

Thema ‘Mitdoun en Dwaarsliggen’. Dat sluit aan bij de Bijbel10daagse van het NBG 

(‘tussen trend en traditie’) welke in die periode gehouden wordt. Het wordt een 

bijzondere dienst omdat voor het eerst de nieuwe Groninger Bijbel in een kerkdienst 

gebruikt wordt. De Groninger Bijbel wordt namelijk een dag eerder gepresenteerd in 

de Martinikerk in (stad) Groningen en gaat dus direct op ‘zendingsreis’ naar het 

Westen. Aan de dienst werkt het Ensemble d’Egelantier uit Abcoude mee. De in 

Amsterdam geboren, maar nu in Noord-Groningen wonende en werkende kunstenaar 

Huib van der Stelt exposeert voor en na de dienst schilderijen van het Groninger 

landschap. Welkom – of u nu Groninger bent of niet - en let u de komende tijd op de 

tongvallen en attendeert u potentieel geïnteresseerden op de dienst. Meer informatie 

bij het diaconaal bureau of bij Janny Korte (tel. 020-6231572) of Jan Spijk (06-

51244064) van de voorbereidingsgroep. 

Kom naar diaconie.com 
In de Diaconievergadering van mei werd officieel de nieuwe website 

www.diaconie.com geopend. Marc Willemsen bouwde de website voor ons en Henny 

Brouwer (secretaresse van het diaconaal bureau) gaat hem bijhouden. Rechtsboven 

vindt u onder ‘diaconaal kader’ gereedschap voor diakenen, diaconale vrijwilligers, 

predikanten en ander kader van onze gemeenschap. Surft u eens naar diaconie.com 

en laat ons weten wat u er van vindt. 

 
Over de etalage van Maasstraat 148 en kappersmodellen 

  

Joan en Simone, leerlingen van ROC Jan des Bouvrie, richtten als stage de etalage van het diaconaal 

bureau aan de Maasstraat in over Retourtje Water. Zie de website diaconie.com. 

Van het een komt het ander, en zo kregen we via diaken Hildegard Essed van 

leerlingen van het ROC ASA aan de Dongestraat (Rivierenbuurt) de vraag naar 

kappersmodellen. Als model wordt je gratis geknipt (niet verknipt); na persoonlijke 
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inspectie kunnen we melden dat de leerlingen bijzonder gemotiveerd zijn en dat het er 

ook bijzonder gezellig is. Alle modellen zijn welkom, maar speciaal mensen die een 

permanent willen laten zetten (daar is een chronisch gebrek aan). Vertel het door! 

Meer weten? Bel dan even met docente Maaike de Oude, tel. 5708894 of 5708800. 

Vacature voor misschien wel de mooiste vrijwilligersfunctie  
in Amsterdam 
Onze gewaardeerde diaconievoorzitter An van der Sluis is dit jaar aftredend, dus we 

zoeken naar een opvolger. Kijkt u mee uit? Een profielschets is beschikbaar. 

Informatie en suggesties bij penningmeester Gert-Jan de Mooij (020-641722) of 

algemeen secretaris Hanne Wilzing (020-4044708 of 06-51340442). 

Vrijwilligers gezocht voor de Open Monumentendagen 2008 
Op zaterdag 13 en zondag 14 september zijn er weer de Open Monumentendagen. In 

ieder geval gaat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui open. Er is een boeiend 

programma met muziek van o.a. Kwintessens, optredens van het straattheater 

LaTroep, rondleidingen en een bijzondere kerkdienst. De Diaconie organiseert mee en 

is present met een stand. We zoeken nog een paar vrijwilligers die de stand willen 

bemensen.  

Diaconale agenda 
We vermelden onderstaande vergaderingen en bijeenkomsten als geheugensteuntje. 

Tenzij het om breed aangekondigde bijeenkomsten gaat, ontvangen leden van de 

betreffende colleges en werkgroepen apart een agenda of uitnodiging. Mocht u als 

niet-lid eens zo’n vergadering bij willen wonen, dan bent u – doorgaans - van harte 

welkom. Neemt u in dit geval wel vooraf contact op met het Diaconaal Bureau. We 

kunnen u dan vooraf informatie toesturen en ook melden als er agendapunten zijn die 

vertrouwelijk besproken moeten worden.  

2008 

13 juni  Vertrek jongeren naar Warschau  

15 juni  Diaconie-team doet mee aan Geestgrondenloop 

23 juni  Werkgroep Binnenland 

24 juni  Werkgroep Retourtje Water 

6 juli  ‘Warschau’-jongeren werken mee aan kerkdienst in de OLK 

28 augustus  Werkgroep Buitenland 

3  september  Tripartite-overleg (Melanchton/SLOA/Diaconie) 

 9  september  Diaconie 

12 september  Opening Wereldhuis 

13/14 september   Open Monumentendagen, OLK doet mee 

17 september  Vrijwilligersbijeenkomst Kapelgroep Schiphol-Oost 

23 september  Gemeentediakenen 

4  oktober  Lutherse Diaconale Morgen in Hoekelum 

 7  oktober  DB Diaconie 

21 oktober  Gehaktcommissie 

26 oktober  Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk  

28 oktober  Jaarvergadering 

 


