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Diaconale Info November / December 2009 
Geen mens is compleet zonder de ander  
 

 
Skan Haile en Dehab gaan voor compassie 

Mededogen 
Op 12 november werd in de Mozes- en Aäronkerk onder grote belangstelling het wereldwijde 
Charter for Compassion gelanceerd. Dit handvest wil de inzet voor compassie (mededogen) 
versterken met een appèl op de gemeenschappelijke drive vanuit de verschillende religies. 
Burgemeester Job Cohen sprak over de betekenis van het Charter voor Amsterdam aan de 
hand van het diaconale oerverhaal van de Barmhartige Samaritaan. De deelnemers 
ontvingen een sleutelhanger met een puzzelfiguur van een half mens. Toelichting: geen 
mens is compleet zonder de ander. Lees meer op www.luthersamsterdam.nl  
 

Braziliaanse gasten bezochten luthers Amsterdam 
Begin oktober waren 4 jongeren en 3 stafleden van Associacẫo Diaconica Luterana in 
Brazilië (ADL) bij ons te gast. Ze werden gastvrij onthaald in de Nieuwe Stad, de Maarten 
Luther Kerk, de Wittenberg en het Van Brants Rushof. Lees verder. 
 

Oecumenisch Diaconaal Centrum in Zuidoost 
Vier kerken van de Nieuwe Stad (waaronder het luthers brandpunt) in Zuidoost bereiden een 
Diaconaal Oecumenisch Centrum voor. Locatie: Hoogoord 187A. Een aantal taken van het 
Kerkhuis dat eind van dit jaar zal stoppen zullen in dit nieuwe initiatief worden voortgezet. 
Eén en ander in overleg met de andere (migranten)kerken. De Diaconie ondersteunt het 
initiatief van harte met advies en geld,omdat we het belangrijk vinden dat er een diaconale 
broed- en actieplek is van de kerken in Zuidoost. 
 

Duurzame toekomst 
Mirella Vierveijzer, medewerkster van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum 
(ANMEC), gaf op de Jaarvergadering van de Diaconie op 27 oktober jl. een enthousiaste 
presentatie van Retourtje Water. Dit milieuproject voor basisscholen – waarin Diaconie, 
ANMEC en Waternet samenwerken - ging in september het 3e jaar in. Op 10 juni 2010 vindt 
de feestelijke afsluiting plaats in de Oude Lutherse Kerk, waarbij u van harte welkom bent. 
Voornemen is om daarna een nieuw project te starten.  

http://www.luthersamsterdam.nl/
http://www.diaconie.com/
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Kopje Thee+ 
De voorbereidingen voor het Winterfeest, in samenwerking met docenten en leerlingen van 
ROC / ASA, locatie Dongestraat, vorderen. Het feest is op dinsdagmiddag 15 december, van 
12.30 – 15.30 uur. Dit jaar is er een gezellige kerstmarkt in en bij de Maarten Luther Kerk. 
Naast de school zullen ook andere organisaties, buurtbewoners en ondernemers een 
bijdrage leveren in de vorm van (levensbeschouwelijke) verhalen, lekker eten, muziek, 
verkoop van spullen voor „het goede doel‟, kinderactiviteiten, etc. Het thema is „Ook wij staan 
midden in de buurt‟. Vooral de leerlingen zijn erg enthousiast; het is mooi om dit feest met 
elkaar vorm te geven. 
 

Countdown to CO2penhagen 
De komende klimaattop in Kopenhagen (7 t/m 18 december) bepaalt de toekomst voor 
iedereen. Wereldleiders hebben nu de kans én de verantwoordelijkheid om die zeker te 
stellen. Kerken in Europa willen een belofte van politici dat ze zich hard maken voor een 
rechtvaardig en effectief klimaatverdrag in Kopenhagen. Diaconie en Kerkenraad roepen op 
om de klimaatbelofte te tekenen. Lees verder. 
 

Geloven met je handen 
Voor de 3e keer organiseert de Diaconie de Diaconale Adventsactie. Het thema is deze keer 
“Geloven met je handen”. Diaconale projecten voor en door jongeren staan centraal. 
Jongeren ontvangen een aparte brief onder de noemer „Adventure‟. Lees verder. 
 

Nieuwe initiatieven in Amstelveen 
De Diaconie doet mee in de steungroep Johanneskapel. Samen met het Brandpunt zijn er 
voor 2010 nieuwe activiteiten gepland zoals o.a. maaltijdgroepen, concerten en de mogelijke 
start van een 2e project Kopje Thee+. 
 

Van Heinde en Verre en ‘moi’ 
De Lutherse gemeente Amsterdam is van huis uit een migrantenkerk. Daarom worden er 
regelmatig diensten georganiseerd met migranten. In de afgelopen jaren bv. met mensen uit 
de Ghanese, Iraanse en Indonesische gemeenschap. En in oktober al voor de 3e keer met 
migranten uit Groningen. Voorganger ds. Harry Donga en ons koor Elkana uit Zuidoost 
zorgden samen met de ruim 250 Groningers voor een aanstekelijke bijeenkomst. Lees meer 
op www.luthersamsterdam.nl. 
 

Vergeten ramp, noodhulp 
De Diaconie besloot in haar novembervergadering € 5.000 via Kerk in Actie bij te dragen aan 
hulp aan de slachtoffers van overstromingen in West-Afrika. Een voorbeeld van een 
„vergeten ramp‟ omdat er weinig media-aandacht voor is. Daarnaast droegen we via Mensen 
in Nood € 5.000 bij aan hulp van de door tyfoons getroffen slachtoffers in Manilla 
(Filippijnen). 
 

Diaconale steun aan projecten in Amsterdam en wereldwijd 
Op voorstel van de werkgroepen Binnenland en Buitenland besloot de Diaconie de volgende 
projecten te steunen: 
In Amsterdam: 
* Harriët Tubman Huis. Bedrag: € 1000. 
* Steungroep Marokkaanse vrouwen in Slotervaart i.v.m. verslavingsproblematiek.  
Bedrag: € 5.000. 
Wereldwijd: 
* Bolivia: Diaconaat / Gemeenschapsopbouw in het Andesgebergte. Bedrag: € 5.000.  
* Polen: Straatwerk jongeren in Dziegielow (nabij Kraków). Bedrag: € 5.000.  
* Tanzania: School voor gehandicapte kinderen in Arusha. Bedrag: € 5.000.  
* Ghana: Life-line project voor straatmeisjes in Accra. Bedrag: € 5.000.  
* Brazilië: Opleiding plattelandsjongeren Espìrito Santo. Bedrag: € 5.000. 
 

Versterking Diaconie 
In de Jaarvergadering verwelkomden we mw. Christine Aalders in onze Diaconie-
vrijwilligerskring. Christine heeft vele jaren in Amsterdam gewoond en is werkzaam geweest 

http://www.diaconie.com/
http://www.diaconie.com/
http://www.luthersamsterdam.nl/groningerdienst2009.html
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in het maatschappelijk werk in een ziekenhuis. Ze gaat meedoen als adviseur van de 
Diaconie met als speciale taak het leiding geven aan de vergaderingen van Diaconie en DB. 
We heten Christine hartelijk welkom in ons Diaconieteam. Haar vicevoorzitterschap stelt ons 
in staat om de vergaderingen goed te laten verlopen, en tegelijkertijd verder te zoeken naar 
een nieuwe voorzitter. Want deze, vermoedelijk wel mooiste vrijwilligersfunctie in heel 
Amsterdam, is nog vacant. 
 

Handen gezocht 
We zoeken naar vrijwilligers die het leuk vinden en tijd hebben om aan de volgende 
werkgroepen en activiteiten mee te werken: 
* Werkgroep Binnenland of Buitenland. Taak: Diaconie adviseren over projecten (inhoudelijk 
en financieel).  
* Project digitale community in het kader van „Mensen hebben mensen nodig‟.  
Taak: Mee-opzetten van een projectplan. 
* Nieuw duurzaamheidsproject met scholen. Taak: Meedenken over de opvolger van het 
volgend jaar af te ronden project „Retourtje Water‟ 
* Archiefwerkzaamheden op het diaconaal bureau en / of het stadsarchief  
(t.b.v. het archief van de diaconie).  
* Periodiek etalage van het Diaconaal Bureau aan de Maasstraat inrichten. Regelmatig 
krijgen we hulp van ROC-leerlingen, maar we hebben graag nog wat meer vrijwilligers op 
wie we kunnen terugvallen voor het volgens een (diaconaal) thema inrichten van onze 
etalage. 
Neem contact op met het Diaconaal Bureau voor meer informatie over deze taken.  

 
Financiën en collecterooster 
De Kerkenraad keurde in zijn vergadering van 16 november de jaarrekeningen 2008 en 
begrotingen 2010 van de Diaconie en Diaconale Instellingen goed. Uiteraard waren alle 
jaarrekeningen voorzien van een accountantsverklaring. In het komend Gemeenteblad en in 
het in januari uit te brengen Jaarbericht zal een beknopte samenvatting gegeven worden van 
de cijfers. 
Ook het nieuwe collecterooster 2010 werd vastgesteld. Praktische informatie als het 
collecterooster en ander „gereedschap‟ voor het diaconale werk kunt u vinden op 
www.diaconie.com. 
 

Diaconale Info in archief 
Deze en vorige Diaconale Info‟s kunt u altijd terugvinden op onze website  
www.diaconie.com/sitemap 

 
Agenda  

2009 

24 november: College van Gemeentediakenen 

29 november: Start Diaconale Adventsactie 

8 december: DB Diaconie 
 

2010 

12 januari: Diaconievergadering 

2 februari: DB Diaconie 

11 februari: Grootstedelijk Diaconaal Overleg 

16 februari: College van Gemeentediakenen 

18 februari: Werkgroep Buitenland 

 

http://www.diaconie.com/Diaconaal_en_ander_kader.html
http://www.diaconie.com/sitemap.html

