Diaconale Info September 2008
‘We hebben een groot huis geërfd, een wereldhuis,
waarin we met elkaar moeten leven…’ (Martin Luther King)

‘Holy Home’ van kunstenaar Jeroen Kooijmans. Onderdeel van het kunstproject De Samaritaan
in de Corvershof

Opening Wereldhuis. Vrijdag 12 september a.s. wordt het Wereldhuis geopend! Het
Wereldhuis aan de Herengracht 20 is een centrum van advies, ontmoeting en ‘empowerment’
voor ongedocumenteerden. Een initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met
de Lutherse Diaconie. Vanaf 14.00 uur zijn er rondleidingen, verhalen, kunst en muziek en om
17.00 uur is de officiële opening. Vervolgens tot plm. 22.00 uur eten, muziek en dans. Meer
informatie op www.diaconie.com
Kom Sporen op het Spui. Zaterdag 13 en zondag 14 september zijn weer de Open
Monumentendagen.Thema: Sporen. Beide dagen is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui open
met een wervelend programma. O.a. optreden van – het door de Diaconie gesteunde Daklozentheater Latroep (beide dagen van 12.30-13.30 uur), muziek (orgel en Kwintessens),
spoorzoeken voor kinderen, op zondag (10.30 uur) een bijzondere Sporen-dienst, blote
voetenpad en voetmassage, rondleidingen, straattheater van Maarten en Catharina etc. Meer
informatie op www.diaconie.com. Uiteraard is de Diaconie present met een stand. Op zondag
14 september doet ook de Johanneskapel mee met de Open Monumentendagen. Dit i.v.m.
haar 80-jarig bestaan.

Goede Burenverdrag. Tijdens de - mee door de Lutherse Diaconie gesteunde - themaiftar (avondmaaltijd tijdens de Ramadan, vastenmaand van de moslims) van het Bos&Lommer
Interreligieus Beraad (BLiB) wordt het ‘Het Goede Buren Verdrag’ ondertekend. Dit is een
convenant tussen BLiB en stadsdeel Bos&Lommer waarin afgesproken wordt om als partners
samen te werken aan sociale cohesie, maatschappelijke participatie en nabuurschap. Thema
van de Iftar is ‘Eenheid in diversiteit in geloof en in de wijk’. Datum: zaterdag 13 september.
Tijd: 18.00 uur. Plaats: Krelis Louwenstraat 2A. Informatie: 06-19880694.
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Tweede editie Retourtje Water. Met een workshop voor leerkrachten in
e

schooltuincomplex Gerrit Kalff start 17 september de 2 ronde van Retourtje Water. Dit is het
hoofd, hart en handen milieuproject van de Diaconie samen met het Amsterdams Natuur- en
Milieu Educatie Centrum en Waternet, voor basisscholen. 350 kinderen van klas 7 van scholen
uit heel Amsterdam gaan een jaar aan de slag met water en op 11 mei sluiten we weer af in de
Oude Lutherse Kerk. Er was zoveel belangstelling dat we enkele scholen op de wachtlijst voor
volgend jaar moesten zetten.

Diaconale Vakantieweken. Deze zomer gingen er 14 gasten mee met de
vakantieweken in de Werelt in Lunteren. Inmiddels bereiden we ons met de SLOA al weer voor
op 2009. Kijkt u mee naar mensen in uw omgeving die geholpen zijn met zo’n aanbod? Naast
groepsvakanties is er ook de mogelijkheid om bv. een gezin een vakantiemogelijkheid te
bieden in een Lutherse bungalow in Diessen. Tevens zijn er daar speciale aangepaste
bungalows voor mensen met een handicap. Meer informatie bij Henny Brouwer van het
Diaconaal Bureau (tel. 020-4044708).
Kopje Thee+. De Diaconie start dit najaar een nieuw project: Kopje Thee+. Vanuit het
motto ‘mensen hebben mensen nodig’ willen we extra investeren in het ‘omzien naar elkaar
binnen en buiten onze gemeenschap’. We trekken een diaconale bezoekwerker aan die hier
aan gaat trekken. Eerste focuspunt wordt stadsdeel Zuideramstel. Momenteel is de werving in
volle gang. Er kan gesolliciteerd worden tot 22 september. Meer informatie op
www.diaconie.com.
Kunstproject De Samaritaan - Barmhartigheid nu. Op 30 augustus werd op
de Corvershof (Nieuwe Herengracht 18) een tentoonstelling geopend met werken van 6
beeldende kunstenaars over de diaconale gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.
Verrassend! Zeer geschikt voor een diaconaal ‘uitje’ met een groep vanuit uw brandpunt of
andere kring. Vrij te bezichtigen tot 12 oktober 2008 van donderdag t/m zondag van 12.0018.00 uur. Meer informatie op www.diaconie.org en www.skor.nl.
Groninger Dienst: Meedoen en Dwarsliggen. Op zondag 26 oktober is er in
de Oude Lutherse Kerk om 10.30 uur in het kader van het thema ‘Van Heinde en Verre’ een
Groninger Dienst. Thema: Mitdoun en dwaarsliggen. En ook hier staat het diaconale verhaal
over de Barmhartige Samaritaan centraal. De dienst wordt geleid door ds. Harry Donga. Het
wordt een extra bijzondere dienst omdat de Groninger Bijbel, een dag daarvoor in de
Martinikerk in Groningen gepresenteerd, voor het eerst in een kerkdienst gebruikt zal worden.
Tevens exposeert de in Amsterdam geboren, maar in Groningen werkende, kunstenaar Huib
van der Stelt met schilderijen van het Groninger landschap.

Projecten. De Diaconie besloot in haar vergadering van 9 september
de volgende projecten te steunen:
In Amsterdam:
•
•
•

Youth Explosion in Amsterdam Zuidoost: € 2.000
Thema-iftar Bos&Lommer Interreligieus Beraad: € 750
Musicaljongerenproject ‘Jozef’ Brandpunt Zuidoost: € 550

Wereldwijd:
•
•
•
•
•
•

Agrarisch ontwikkelingsprogram in India: € 2.500
Jongerenproject Ayacucho Peru: € 3.500
Voorlichting hiv/aids India: € 2.500
Jongerenproject in Johannesburg: € 2.500
Preventiecampagne Oekraïne: € 2.500
Project Joods-Christelijke relaties Jeruzalem: € 2.500

Verder besloten we voor noodhulpprojecten in Haïti (gevolgen orkaan Ike), India en Birma
(aanvullend op eerdere gift) in totaal € 11.000 bij te dragen.

Diaconale Morgen op Hoekelum. Op zaterdag 4 oktober is er een
toerustingsbijeenkomst over het thema ‘Diaken waar ben je?’ voor diakenen en diaconale
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vrijwilligers uit heel Luthers Nederland. Er meldden zich al enkele Amsterdammers aan, maar
de inschrijving loopt nog tot 21 september. Informatie en aanmelden bij het Diaconaal Bureau
(020-4044708 en info@diaconie.com). Zie ook www.diaconie.com.

Voorzitterschap Diaconie. Onze gewaardeerde voorzitter mw. An van der Sluis is
aftredend en heeft desgevraagd het voorzitterschap van de kerkenraad op zich genomen. We
nemen tijdens de Jaarvergadering op 28 oktober afscheid van haar als voorzitter. Onze vicevoorzitter dhr. Fred Brinkman zal tijdelijk de voorzittershamer overnemen. Intussen zoeken we
verder naar een nieuwe voorzitter. Suggesties zijn welkom.

Nieuwe diakenen bevestigd in Brandpunt Zuidoost. Op 24 augustus
werden in de Nieuwe Stad twee nieuwe diakenen in het ambt bevestigd t.w. mw. Hildegard
Essed en mw. Sandra Esajas. Mw. Sandra Esajas zal zich met name gaan richten op
jongerenactiviteiten in en rond het Brandpunt. mw. Essed doet vooral mee in het (centrale)
Diaconiewerk. We wensen hen beiden vreugde en zegen in hun werk.
Maatschappelijke stages. Vanaf 2012 zijn maatschappelijk stages verplicht op
scholen voor voortgezet onderwijs. Als Diaconie zien we prima kansen om – van onderop - via
dit model jongeren te betrekken bij het diaconale werk. We zoeken naar vrijwilligers die
hierover mee willen denken. Interesse? Bel even met het Diaconaal Bureau (020-4044708).

Vrijwilligers gezocht die willen pionieren
in het maatjesproject van het Wereldhuis. Voor het Wereldhuis zoeken we
naar twee extra vrijwilligers die willen meewerken in de opbouw van een maatjesproject. We
zoeken naar vrijwilligers die met ‘cliënten’ even mee willen lopen in hun speurtocht (soms
dwaaltocht) langs instanties en loketten. We hebben mensen nodig die tijd kunnen investeren,
door kunnen zetten en tegen wat avontuur kunnen. Meer weten? Bel even met het Diaconaal
Bureau.

Diaconale agenda
We vermelden onderstaande vergaderingen/bijeenkomsten als geheugensteuntje. Tenzij het om breed
aangekondigde bijeenkomsten gaat, ontvangen leden van betreffende colleges/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
12 september Opening ‘Wereldhuis’
13 september Iftar Bos&Lommer Interreligieus Beraad
13 september Open Monumentendagen: Oude Lutherse Kerk
en Johanneskapel (14 september)
17 september Vrijwilligersbijeenkomst Kapelgroep Schiphol-Oost
e
Start 2 editie Retourtje Water
29 september Algemene Leden Vergadering Luthers Diaconessenhuis Fonds Utrecht
30 september Vergadering College van Gemeentediakenen
4 oktober
Lutherse Diaconale Morgen op Hoekelum
Themawandeling ‘Lutherse zorg’ in Amsterdam
7 oktober
Vergadering DB Diaconie
13 oktober
Vergadering Werkgroep Binnenland
16 oktober
Thema-avond over ‘zorg’ in Johanneskapel, m.m.v. Amstelmere
21 oktober
Vergadering Gehaktcommissie
26 oktober
Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk
28 oktober
Jaarvergadering Diaconie
11 november Diaconievergadering
15 november Landelijke Diaconale Dag, Utrecht
25 november Vergadering Gemeentediakenen
9 december
Vergadering DB Diaconie
2009
28 januari
11 juni

Grootstedelijk Diaconaal Overleg
e
Afsluiting 2 editie Retourtje Water in Oude Lutherse Kerk

Diaconaal Bureau - Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.
Medewerkers: Henny Brouwer (secretaresse) en Hanne Wilzing (algemeen secretaris)
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