Diaconale Info April 2009
Gij, die mensen doet opstaan,
Die bevrijden wilt van dood en duisternis,
God-van-leven, maak met ons een nieuw begin.
(Heeswijk)

Lutherse wake Schiphol-Oost

Foto: Sjaak Tensen.
Op 8 maart jl. was er een Lutherse wake bij het cellencomplex op Schiphol-Oost.
Drie jongeren van de Lutherse gemeente in Zuidoost brachten de bloemen voor de
gevangenen. Lees verder.
Met Pasen ontvangen de gedetineerde vreemdelingen weer een Paasgroet. Deze keer
verzorgd vanuit Amstelveen en de Oude Lutherse Kerk. Zie voor meer informatie
www.schipholwakes.nl

Voor elkaar maand
De maand mei is de Voor Elkaar Maand in Zuideramstel. Diaconaal werker Sofia Nap (van
Kopje Thee+) doet namens de Diaconie mee in de organisatie. Er zullen onder andere
activiteiten worden georganiseerd in de Maarten Luther Kerk, zoals de feestelijke opening van
het Café MLK in de tuin van de kerk, op 13 mei. Ook het Diaconaal Bureau doet mee. Sofia
organiseert hier op 27 mei (’s middags) een voetenpad en twee ervaren voetreflextherapeuten
geven (gratis) voetmassage. Uiteraard ook bedoeld voor vermoeide voeten van diakenen en
diaconale vrijwilligers, dus meldt u zich rustig aan.

Evaluatie na 1 jaar Wereldhuis
Het gaat goed met het Wereldhuis, centrum van ontmoeting, informatie, advies en scholing
voor ongedocumenteerde migranten in Amsterdam. De Lutherse Diaconie besloot in 2007
gedurende 3 jaar te participeren in dit initiatief van de Protestantse Diaconie. We investeren
geld, maar ook betrokkenheid omdat we een plek voor deze groep bijzonder belangrijk vinden.
Op 18 juni is er een symposium ’15.000 ongekende Amsterdammers’ met een terugblik op het
e
1 jaar van het Wereldhuis. Zie www.wereldhuis.org. We zijn nog op zoek naar twee extra
vrijwilligers voor het maatjesproject: meegaan met bezoekers naar instanties etc. Voor meer
inlichtingen: tel. 06 – 22821472, e-mail: info@wereldhuis.org.

‘Warschau’ komt…
Van donderdag 7 t/m zondag 10 mei komt onze partnergemeente uit Warschau op bezoek. De
delegatie bestaat uit: Krystyna Rynkiewicz en Piotr Dreger van de Diaconie-werkgroep, pastor
Piotr Gaś (van de Trinitatiskerk) en twee jongeren nl. Jadwiga Grudzień en Paulina Nowaczyk.
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Onze gasten zullen o.m. op zaterdag deelnemen aan het symposium ‘Sporen zoeken naar de
toekomst’ op het Spui en op zondag meewerken aan de diensten op het Spui en in Zuidoost.
Er is dus volop gelegenheid om hen te ontmoeten. Overigens is er op 7 mei ’s avonds een
informele ontmoeting in de Augustanakerk waar u ook welkom bent. We nodigen hiervoor
speciaal degenen uit die vroeger actief betrokken waren bij het contact met Warschau, of dat
nog steeds zijn. Belangstelling? Meldt u zich even bij ons aan.

Finale Retourtje Water II
De 275 kinderen die meedoen aan Retourtje Water II – het milieuproject van het Amsterdams
Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Waternet en Lutherse Diaconie - zijn op dit moment volop
bezig met het onderzoeken van waterverbruik thuis en bij familie. Ook verdiepen ze zich in de
betekenis van drinkwater voor kinderen in Niger. Op 11 juni vindt de feestelijke afsluiting
plaats. Deze keer in de Mozes- en Aäronkerk (i.v.m. de verbouwing van de Oude Lutherse
Kerk). Alle 13 klassen presenteren dan een verwerking van het project, de winnende school
gaat op reis met de fluisterboot van Natuurmonumenten op het Naardermeer. Heeft u tijd en
vindt u het leuk om mee te werken op 11 juni? We kunnen nog een paar vrijwilligers gebruiken!

Diaconaat en liturgie
Wat vind u van de stelling: ‘Liturgie zonder diaconaat is blind voor mens en schepping en
verliest z’n relevantie’? In Luthers Amsterdam wordt volop gesproken over de gespreksnotitie
‘Diaconaat en liturgie’. Lees verder en reageer op de notitie.

Diaconaal Pinkstercafé
Op 2 juni is het zover: diaconaal Pinkstercafé. De Diaconie heet u – diakenen, ambtsdragers,
vrijwilligers en collega’s van onze partnerorganisaties - vanaf 16.00 uur (tot plm. 18.30 uur) van
harte welkom in de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat in de Rivierenbuurt. Het Café
draagt – hoe kan het ook anders - een informeel karakter. Wel kunt u een diaconale ‘loei’
tegemoet zien en zullen jongeren van het Mediacollege een creatieve Zwaanpagina van onze
website www.diaconie.com onthullen. Uiteraard is er iets te drinken en zijn er hapjes. Welkom!

‘Crisis? What crisis’?’
En als u dan na Pinksteren de smaak toch te pakken heeft gekregen kunt u een paar dagen
later, op 4 juni, naar een bijeenkomst in de Augustanakerk over de kredietcrisis ‘Crisis? What
crisis?’ (De titel komt van een oude LP / CD van Supertramp). We beraden ons samen op de
pastorale en diaconale impact van de kredietcrisis en spreken ook over de “kans-kant” van de
crisis. De avond begint om 20.00 uur.

Reactie van de Joodse gemeenschap
In de vorige Diaconale Info berichtten we u over de poging tot brandstichting in de synagoge
aan de Lekstraat, en dat we een brief van meeleven stuurden naar de Joodse gemeenschap.
Van het Centraal Joods Overleg ontvingen we een reactie waarin men meldt dat hen dit goed
deed, en dat de brief als teken van verbondenheid ervaren is.
De brief sluit af met een vredewens voor ‘hier en de wereld’.

Vacature bij het Kerkhuis
Bij onze partnerorganisatie Het Kerkhuis in Zuidoost ontstaat een vacature van diaconaal
consulent. Een boeiende functie. Meer informatie op www.diaconie.org

Basiscursus Diaconaat
Op 20 april start een basiscursus diaconaat voor diakenen en diaconale vrijwilligers: praktische
toerusting in 3 bijeenkomsten (20/4, 11/5 en 25/5). Plaats: Thomaskerk in Zuid. Meer
informatie op www.toerustingeneducatie.pkn.nl.

Steun aan projecten
In de vergadering van de Diaconie van maart werd op voorstel van de werkgroepen binnen- en
buitenland besloten om o.m. de volgende projecten te steunen:
Amsterdam/binnenland:
*Drugspastoraat
*Vrouwen op straat
*Open Deur
*Youth Explosion
*Kerk en Buurt Noord
*Kruispost

€ 11.500
€ 4.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 2.500
€ 1.500

*Lutherse Vrouwen Contactdagen
*Diaconaal Jaar
*Jeanette Noëlhuis
*Vrouwen-Past.-Seksueel Geweld
*Bos&Lommer (Pinkster/Iftar)
*Kiezen voor mekaar
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€
€
€
€
€
€

1.000
3.500
2.500
2.000
1.000
2.500

Wereldwijd:
*ELK Suriname, buitendag
€
*Jongerenproject La Paz
€
*Hiv/aids-project
Presbyterian Church Ghana €
*Jaffa, kunst-dialoogproject jeugd
€
*GKPA Zuid-Sumatra (milieu) €

2.000
3.000

*Gaza Cultural Centers
*INTEGRO Bulgarije

€ 10.000
€ 3.000

3.000

*Andra Pradesh-India (milieu)

€ 3.000

3.000
5.000

*Hiv/aids-proj. Luth Kerk Liberia
*Hiv/aidsproject Argentinië

€ 5.000
€ 5.000

Agenda
7 mei : Bezoek delegatie Warschau
9 mei: ‘Sporen zoeken naar de toekomst’
12 mei: Diaconievergadering
17 mei: Opening van De Hof (PKA)
26 mei: College van Gemeentediakenen
27 mei: Voetmassage Diaconaal Bureau
28 mei: Voorzittersoverleg m. Diaconie PKA
2 juni: Diaconaal Pinkstercafé in de MLK
4 juni: ‘Crisis? What crisis?’
9 juni: DB Diaconie

10 juni: Amsterdamse Daklozendag
11 juni: Afsluiting Retourtje Water II
18 juni: ’15.000 Ongekende Amsterdammers’
2 juli: 100 jaar Lutherhof
12 sept: Open Monumentendagen
20 okt: Gehaktcommissie
25 okt: Groninger Dienst Oude Lutherse Kerk
27 okt: Jaarvergadering Diaconie
7 nov: Landelijke Diaconale Dag
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