Diaconale Info Februari 2009
‘Op een gegeven moment had ik het door: mijn verhaal als christen was hetzelfde als dat van een
moslim. Allebei hadden wij te lijden onder geweld. Ik moest anders gaan denken. Nu kom ik niet meer
op voor christenen alleen, maar werk ik aan vrede voor christenen en moslims sámen’
(ds. Jacky Manuputty, Molukken in de Kerk in Actie-40-dagentijdkrant ‘Een ramp laat je niet los’)

Gaza. De Diaconie steunt het Gaza Cultural Centers, educatief centrum voor jongeren. Met
de directeur Mahmoud onderhouden we mailcontact en we hoorden van dichtbij over de
verschrikkelijke gevolgen van de oorlog voor gewone burgers. In de Brandpunten werd er
voor gebeden. De Diaconie besloot in januari om via Kerk in Actie € 4000 te besteden aan
noodhulp in Gaza. Lees verder op www.diaconie.com.
Poging brandstichting synagoge Lekstraat. Vanuit de Lutherse (werk)gemeenschap in de
Rivierenbuurt stuurden we een brief naar de Joodse gemeenschappen in de buurt nadat we
hoorden over de poging tot brandstichting met een molotovcocktail. We spraken ons
meeleven en onze verontwaardiging uit.
Leerlingen van basisscholen bezochten waterzuivering. De 275 leerlingen die meedoen
aan Retourtje Water II zagen bij waterzuivering Middelpolder hoe rioolwater weer schoon
wordt. De komende maanden gaan de leerlingen uitzoeken hoe het met het eigen
waterverbruik zit, en dat van hun familie en buurt. Ook verdiepen ze zich in drinkwater van
kinderen in Niger. Op 11 juni is de feestelijke afsluiting in de Mozes en Aaronkerk.
Lees verder.
Stiltecentrum Amstelmere geopend. Op 23 december werd het nieuwe stiltecentrum van
GGZ-instelling Amstelmere in gebruik genomen. De Diaconie droeg bij met € 1000 en diaken
Ute Braun was present.
Diaconale kerstactie ‘Omzien naar elkaar’. De lezers van het Gemeenteblad ontvingen in
december een uitnodiging om bij te dragen aan de diaconale actie ‘Omzien naar elkaar’. Er is
enthousiast gereageerd en in korte tijd maakten gemeenteleden samen al zo’n € 1500 over,
en de giften blijven nog binnenkomen. Als u ook al bijdroeg: hartelijk dank!
Adventsgroet naar gedetineerde vreemdelingen Schiphol-Oost en wake. Brandpunt
Zuidoost en de Protestantse Gemeente Gaasperdam verzorgden een Adventsgroet voor de
op uitzetting wachtende vreemdelingen in het cellencomplex Schiphol-Oost. De groeten
werden samen met een telefoonkaart voor elke gedetineerde persoonlijk op locatie afgegeven
door diaconale vrijwilligster Ilse Retz. Op zondag 8 maart is er een Lutherse wake bij het
cellencomplex. Zie http://www.schipholwakes.nl/
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Het project Kopje Thee+. Sofia Nap, diaconaal medewerker van het nieuwe project Kopje
Thee + is volop aan het werk. Veel mensen uit Lutherse kring, maar ook daarbuiten werden in
de afgelopen maanden al bezocht. Ook legde Sofia contacten met diverse instanties in haar
eerste focusgebied de Rivierenbuurt. In december deed ze mee met de organisatie van een
midwinterfeest van het ROC in de Maarten Luther Kerk.
Nog twee maatjes gezocht voor het buddy-project van het Wereldhuis. We zoeken nog
naar twee extra ‘maatjes’ voor het buddy-project van het Wereldhuis: vrijwilligers die met
bezoekers mee willen gaan naar instanties en willen helpen ‘drempels’ te slechten. Meer
informatie bij het diaconaal bureau. Het Wereldhuis is een van de projecten die centraal staat
in de 40-dagencampagne van Kerk in Actie ‘Een ramp laat je niet los’. Zie www.kerkinactie.nl
Diaconaat en liturgie op de agenda in 2009. Diaconaat kan niet zonder liturgie en
spiritualiteit. Omgekeerd is liturgie zonder diaconie niet compleet. De Diaconie gaat dit jaar
samen met de predikanten en de kerkenraad in gesprek over dit onderwerp. Zo kunnen we
samen diaken en diaconaat zichtbaarder maken in onze gemeente. Als u er ideeën over heeft
of mee wilt praten, laat het horen.
Partnergemeente in Warschau. We hebben onze partnergemeente in Warschau
uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te zijn in het weekend van 9 en 10 mei als er in
het kader van 375 jaar Oude Lutherse Kerk activiteiten zullen zijn. Het is de bedoeling dat er
ook enkele jongeren mee zullen komen. Zo kunnen we een vervolg geven aan het bezoek
van onze jongerendelegatie die in 2008 Warschau bezocht. We verheugen ons er op.
Diaconaal Pinkstercafé. Toegegeven, Pasen moet nog komen, maar we kondigen toch
alvast graag aan dat we op dinsdag 2 juni (derde Pinksterdag) vanaf 16.00 uur een Diaconaal
Pinkstercafé willen houden. Plaats: de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat
(Rivierenbuurt). Bedoeld voor diakenen, diaconale vrijwilligers en ander kader, maar ook voor
de partnerorganisaties waar we mee samenwerken. Nadere informatie volgt, maar noteert u
de datum alvast.
Steun projecten. De Diaconie vergaderde op 13 januari en besloot tot steun aan de volgende
projecten:
*Kruispost (onderdeel van Oudezijds 100)
€ 2000
*Grafmonument St Barbara voor overleden drugsverslaafden € 1500
*Landbouwproject LWF in India
€ 2500
*Landbouwproject GKPA – Sumatra
€ 2500
*Centro Martin Luther King in Cuba
€ 2500
*Rainbow, zorgproject voor ouderen en gehandicapten Servië€ 2500
*Straatproject tieners (tegen mensenhandel) in Moldavië
€ 2500
Verder werd er, naast voor Gaza, bijgedragen aan noodhulp in Oost-Congo (t.b.v. slachtoffers
geweld: € 5000) en Irak (hulp aan gevluchte Irakezen uit Mosul: € 5000).
Nieuwe Jaarbericht is uit. ‘Mensen hebben mensen nodig’ is de titel van het nieuwe
Jaarbericht van de Diaconie. Gemeenteleden ontvangen een exemplaar met het kerkblad. We
versturen ook naar partners en verspreiden via onder meer bibliotheken. Meedoen met
verspreiden? Geef even een seintje. U kunt het ook downloaden via www.diaconie.com
Zwaan in Etalage Maasstraat. De Zwaan van het voormalig Luthers Weeshuis staat nu in de
etalage van het diaconaal bureau in de Maasstraat. Kim, Kelly en Celina, leerlingen van de
ROC-Jan des Bouvrie verzorgden op enthousiaste wijze de inrichting. Lees verder.
Diaconale agenda. We vermelden onderstaande vergaderingen/bijeenkomsten als geheugensteuntje.
Tenzij het om breed aangekondigde bijeenkomsten gaat, ontvangen leden van betreffende
colleges/werkgroepen apart een uitnodiging. Mocht u als niet-lid eens een vergadering bij willen wonen,
dan bent u van harte welkom. Neemt u in dit geval wel vooraf contact op met het Diaconaal Bureau. We
kunnen u dan informatie toesturen, en ook melden als er agendapunten zijn die vertrouwelijk besproken
moeten worden.
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