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Diaconale Info Oktober 2009 
 
‘Geen mens is illegaal’ (uit project Redocumented)  
 

 
Foto: Juliëtte Erkelens 

Veel aandacht voor Redocumented in Oude Lutherse Kerk  

Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september werd de Oude 
Lutherse Kerk bezocht door ruim 2000 mensen. De bezoekers zagen onder meer de 
Kerk op de Catwalk, luisterden naar het orgel en naar het koor Kwintessens, 
bezochten de Diaconiestand, gingen in gesprek met de 40 enthousiaste vrijwilligers, 
zaten soms even stil of staken een kaarsje aan. Velen zagen ook de tentoonstelling 
Redocumented. Dit kunstproject werd gemaakt met mensen zonder geldige 
verblijfspapieren, en werd in juni gestart tijdens de 1e evaluatie van het Wereldhuis. 
Lees meer over Redocumented op www.redocumented.org Meer lezen over de 
Open Monumentendagen? Zie www.luthersamsterdam.nl  

Wereldhuis-symposium goed bezocht 

De evaluatie na 1 jaar Wereldhuis werd goed bezocht. Naast migranten en hun 
organisaties waren ook vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen 
aanwezig. Ervaringen werden onder meer besproken met een forum bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, politie en migrantenkerken. De 
deelnemers kregen het boekje ’15.000 Ongekende Amsterdammers’ uitgereikt. Na 
te bestellen bij de Diaconie. Meer weten over het Wereldhuis? Zie 
www.wereldhuis.org  

Bezoekers van luthers diaconaal project uit Brazilië 

Van woensdag 30 september t/m vrijdag 2 oktober krijgen we bezoek van 
Associacẫo Diaconica Luterana in Brazilië (ADL). Het door de lutherse Diaconie 
gesteunde ADL is een opleidingsinstituut in het binnenland van de deelstaat Espírito 
Santo dat jonge mensen uit boerengezinnen schoolt tot toekomstig leider van hun 
gemeenschap. Drie jongeren maken deel uit van de delegatie. Wilt u ze ontmoeten 
of meer weten? Lees verder op (www.diaconie.com)  

http://www.redocumented.org/
http://www.luthersamsterdam.nl/
http://www.wereldhuis.org/
http://www.diaconie.com/
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Groeiend aantal gasten voor diaconale vakantieweken 

Dit jaar gingen er 46 gasten uit Amsterdam/Amstelveen mee naar de diaconale 
vakantieweken. Deze weken in onder andere de Werelt (Lunteren), Dennenheul 
(Ermelo) en Diessen worden georganiseerd in samenwerking met de SLOA (luthers 
diaconaal vakantiewerk). Lees een verslag van enkele gasten op 
www.diaconie.com. 

Derde editie Retourtje Water gestart 

Op woensdag 16 september startte de 3e editie van Retourtje Water met een 
workshop voor leerkrachten in schooltuin Gerrit Kalff. Er meldden zich weer 11 
klassen (groep 7) van basisscholen uit diverse delen van Amsterdam aan.  

Toekomst Kerkhuis 

Op 15 september was er met diverse partijen een bespreking over de toekomst van 
het Kerkhuis. De Protestantse Diaconie heeft te kennen gegeven dat ze met het 
Kerkhuis in de huidige opzet moet stoppen. De (eigenaar)kerken van de Nieuwe 
Stad hebben het initiatief genomen om met verschillende partijen – waaronder de 
Protestantse en de Lutherse Diaconie, het Katholieke Diaconale Dekenaat, SKiN 
(landelijk verband van migrantenkerken) en Kerk in Actie - te spreken over een 
nieuwe toekomst met een duidelijker rol van de Kerken in Zuidoost. De Lutherse 
Diaconie vindt een gezamenlijke diaconale broed- en actieplek van kerken in 
Zuidoost zeer belangrijk en heeft zich bereid verklaard hier tijd en geld in te steken. 
Dit onder voorwaarde van onder meer draagvlak en initiatief van de kerken in 
Zuidoost zelf (inclusief participatie van de migrantenkerken). Momenteel worden de 
mogelijkheden onderzocht. 

Kopje Thee + / Team Maarten Luther Kerk (MLK) 

In samenwerking met docenten en leerlingen van ROC / ASA, locatie Dongestraat, 
zijn de voorbereidingen voor het Winterfeest 2009 alweer in volle gang. De datum 
van het feest is dinsdag 15 december. Dit jaar is er een gezellige kerstmarkt in en 
rondom 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, etcetera. Het belooft een ideale ontmoetingsplek te 
worden, zodat bewoners, studerenden en werkenden uit de Rivierenbuurt elkaar 
kunnen treffen. 
In september werd in de Diaconie aan de hand van een verslag van diaconaal 
werker Sofia Nap balans opgemaakt van de 1e 10 maanden Kopje Thee+. Er werd 
waardering uitgesproken voor het werk van de medewerkster en er werden 
richtingwijzers uitgezet voor de komende 2 jaar. 

Herdenkingsdienst in Warschau 

70 Jaar geleden werd Polen vanuit de buurlanden (Duitsland en Rusland) 
aangevallen met alle bekende gevolgen van dien. In de toen onder meer vernietigde 
Trinitatiskerk in Warschau werd op 13 september jl. een speciale herdenkingsdienst 
met gasten (onder andere uit Duitsland) gehouden met ook de viering van het 
Avondmaal. Namens Diaconie en Lutherse Gemeente is een groet gestuurd en in 
de dienst op 13 september in de Oude Lutherse Kerk (ook met Avondmaal) is voor 
hen gebeden. 

Met onze partnergemeente spraken we naar aanleiding van hun voorstel af dat de in 
2007/2008 ingezamelde gelden ter gelegenheid van het 25-jarig contact in eerste 
instantie besteed worden aan één van de twee projectdoelen, te weten de lift voor 
verzorgings-/verpleeghuis Tabitha aldaar. De volgende stap is dan de opstart van 
het ontmoetingscentrum ‘Dialoog der generaties’ (het 2e doel van de actie). 

http://www.diaconie.com/
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Diaconaal Jaar weer van start 

Het Diaconaal Jaar is weer begonnen met een groep van 7 jongeren uit Schotland, 
Noord-Ierland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook in Oudezijds100 startten – 
met financiële support van de Diaconie - twee jongeren, nl. Karl Daniël uit Hongarije 
en Wiebke Kopmann uit Duitsland. De jongeren zijn graag beschikbaar om over hun 
ervaringen te vertellen. Nodigt u ze rustig eens uit voor een kerkdienst of een 
jongerenbijeenkomst. Meer informatie op www.missionhouse.nl . Zelf jong in 
Amsterdam en geïnteresseerd in zo’n unieke werk-/vormingsmogelijkheid? Zie 
www.togetthere.nl  

ABC-project 

De Diaconie steunt al vele jaren het Amsterdams Buurvrouwen Contact. Het project 
draait intussen negen jaar. Het ABC koppelt vrouwen die graag Nederlands willen 
leren aan een vrijwilligster. Het ABC heeft 150 vrijwilligsters in heel Amsterdam die 
één keer per week Nederlandse les aan huis geven. Er worden nieuwe vrijwilligsters 
gezocht. Lees binnenkort een praktijkverhaal op www.diaconie.com of zie 
www.abcamsterdam.org  

100 jaar Lutherhof 

Onze diaconale instelling de Lutherhof vierde in juli haar 100-jarig bestaan. Het 
werd een mooi feest met bewoners, buurtgenoten en vele gasten. Tijdens de 
jubileumviering werd het door drs. Th.A. Fafié geschreven boek ‘Schuiling gezocht - 
De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam’ gepresenteerd. Een schat aan 
informatie, ook over de voorgeschiedenis met het Zwaardvegershofje en het 
Konijnenhofje. En prachtige foto’s van bewoner Anna Johannes. Het boek is – net 
als de speciaal geslagen jubileumpenning - nog te koop via de Lutherhof: 
info@lutherhof.nl  

Wat is van waarde? Bijzondere avond in de Augustanakerk  

Wat is het leven je waard in deze tijd van onzekere economie? Kom op 8 oktober 
om 20.00 uur in de Augustanakerk luisteren naar inspirerende verhalen van één die 
het geld kent en een ander die weet wat leven zonder geld betekent. Sprekers zijn 
ex-ING-bankier en levenskunstenaar Rutger Koopmans en Will Tinnemans, auteur 
van het boek ‘Onzeker Bestaan’. De avond is speciaal bedoeld voor ‘dertigers’ (25-
45 jaar). Meer informatie op www.luthersamsterdam.nl/augustanakerk. 

Tegen mensenhandel  

Volgens schattingen worden jaarlijks wereldwijd tussen de 700.000 en 2 miljoen 
vrouwen, mannen en kinderen verhandeld. Ook in Amsterdam komen wij in het 
diaconale werk de gevolgen van uitbuiting en mensenhandel tegen. Op 18 oktober 
is de Europese dag tegen de Mensenhandel. Zie voor meer informatie www.srtv.info  

Diaconale Info bewaren?  
Voor degenen die de Diaconale Info digitaal toegestuurd krijgen, en die deze 
bewaren om later nog eens na te lezen, zijn oude Diaconale Info’s beschikbaar op 
onze website http://www.diaconie.com/sitemap. 
 
Agenda  

30/9 : Delegatie Brazilië 
6/10 : DB Diaconie 
8/10 : Wat is van waarde? Augustanakerk 
20/10 : Gehaktcommissie 
25/10 : Groninger Dienst, OLK 
27/10 : Jaarvergadering 

5/11 :  Werkgroep Buitenland 
7/11 :  Landelijke Diaconale Dag, Utrecht 
10/11 :  Diaconievergadering 
24/11 :  College van Gemeentediakenen 
29/11 :  Begin Advent – Diaconale adventsactie 
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