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‘Onderzoek alles 
           en bewaar 
                het goede’

De Diaconie wil niet alleen prak-
tisch helpen, maar in het kader 
van onderzoeken en bewaren, ook 
stemgeven aan mensen die zonder 
helper zijn. Tijdens de Open Monu-
mentendagen was in de Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui de expositie Redocu-
mented van Juliette Erkelens en Annette 
Kouwenhoven te zien. Het maakte de 
12.000 onbekende (ongedocumenteerde) 
Amsterdammers zichtbaar die de Prote-
stantse en Lutherse diaconieën mede 
opvangen, adviseren en ‘empoweren’ 
via het Wereldhuis aan de Nieuwe 
Herengracht.

Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt
 

Op de volgende pagina wordt u voorgesteld aan twee 
mensen. Twee levensverhalen die verborgen blijven 
achter de voordeur van hun huis. Sofia Nap is diaconaal 
werker van het project Kopje Thee+. Zij bezoekt mensen 
thuis, legt contacten met (welzijns)organisaties die 
hetzelfde doel voor ogen hebben, organiseert met hen 
samenbindende buurtactiviteiten en is betrokken bij het 
reilen en zeilen in de Maarten Luther Kerk. Door op deze 
manier aanwezig te zijn, onderzoekt Sofia hoe ze mensen 
in de Rivierenbuurt met elkaar kan verbinden. Om zo het 
goede (barmhartigheid en verbondenheid) te bewaren.

Sofia Nap (rechts) is diaconaal 
werker bij het project Kopje Thee+

Wat doet de Diaconie?
 

Mensen hebben mensen nodig. Daar 
maakt de Diaconie zich al meer dan 400 
jaar sterk voor. We zetten ons in voor 
mensen die tussen wal en schip vallen. 
We ondernemen en steunen projecten met en 
voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, 
verslaafd, uitgesloten zijn. Vooral in Amsterdam, 
maar ook daarbuiten. We gaan daarbij uit van 
de eigen waarde en kracht van mensen. Ons 
geloof inspireert ons hierbij. 



Projecten in Amsterdam

Pastoraat op straat
 

De vrouwen van het straatpastoraat komen 
één keer in de twee weken bijeen om te 
eten en samen iets gezelligs te doen. Zo 
werd er het afgelopen jaar muziek gemaakt, 
geknutseld, een socratisch gesprek gehou-
den, de Calvijntest ingevuld, over religieuze 
roeping gesproken en aan toneelimprovi-
satie gedaan. “Het zijn meestal erg leuk 
avonden”, vertelt pastor Margrietha. Het aantal 
deelnemers per avond ligt rond de vijftien vrou-
wen. Een deel van hen is dakloos of ex-dakloos, 
sommigen hebben een verslavingsverleden, 
anderen een prostitutieachtergrond en veel 
vrouwen hebben psychiatrische klachten.

De pastors van het vrouwen- en straatpastoraat 
doen ook bezoekwerk. Ze bezoeken de dames in 
het veld, in een psychiatrische inrichting, sociaal 
pension of thuis. Om de twee maanden is er 
een Wallenwandeling met het Leger des Heils. 
Gewapend met thermoskannen koffie kloppen 
de vrouwen bij prostituees aan. Ze vragen hoe 
het ermee gaat, bieden koffie aan en geven 
informatie over de vrouwenopvang en het pas-
toraat voor vrouwen, want op diezelfde wallen 
en op meer plekken in Amsterdam opereren 
criminelen die vrouwen verhandelen en dwingen 
in de prostitutie of de drugshandel actief te 
zijn. Margrietha van het vrouwenpastoraat, 
Mariska van het straatpastoraat en Grada van 
het drugspastoraat proberen deze vrouwen te 
bereiken door op straat te lopen. Ze willen dat 
vrouwen die zich onveilig voelen ergens een 
plek hebben waar ze naar toe kunnen gaan en 
elkaar ontmoeten. De Diaconie steunde dit jaar 
het vrouwenstraatpastoraat met 5.000 euro.

Nisa 4 Nisa
 

Nisa 4 Nisa (spreek uit: Nisa for Nisa) 
betekent vrouwen voor vrouwen. Deze 
vrouwenzelfhulpgroep is in 2001 opge-
richt door Fatima Sabah omdat er in die 
tijd geen veilige ruimte was voor migran-
tenvrouwen in Slotervaart om elkaar te 
ontmoeten. Inmiddels is dit initiatief, met het 
uitgangspunt ‘Als je de vrouw schoolt, school 
je het hele gezin’, enorm gegroeid. Naast 
allerlei activiteiten en voorlichting worden 
vrouwen - indien nodig - ook begeleid naar de 
hulpverlening. Tussen de professionele hulp-
verlening en de hulpvragende migrantenvrou-
wen is er vaak een groot gat. Nisa 4 Nisa kan 
helpen dit te overbruggen. Een nieuw initiatief 
is de Marokkaanse zelfhulpgroep Time Out. In 
de Marokkaanse gemeenschap van Slotervaart 
hebben moeders, tantes, oma’s en dochters 
veelal de zorgtaak voor overmatig gebruiken-
de en verslaafde gezins- en familieleden. Time 
Out ondersteunt hen via voorlichting, zoeken 
naar juiste hulpverlening en lotgenotencontact. 
Er wordt in dit project samengewerkt met 
o.a. de zorginstellingen Mentrum-Jellinek. 
De Diaconie steunt Time Out met 5.000 euro.

    

‘Onderzoek alles 
     en bewaar 
            het goede’
 

Als Diaconie voelen we ons prima thuis bij het motto van 
Luthers Amsterdam dat in 2009 gelanceerd werd: Onder-
zoek alles en bewaar het goede. Want we kunnen in ons 
werk niet zonder benieuwdheid. We willen weten wat er 
‘onder’ zit als we krantenkoppen lezen over armoede in onze 
stad, de zin van ontwikkelingssamenwerking en ‘illegalen’ in 
Zuidoost. De Diaconie is altijd op zoek naar de mens achter 
zulke items. Wie worden geraakt en wat is hun verhaal? 
Wie hebben een helper nodig? Wat zijn de oorzaken? 
We onderzoeken totdat we gezichten zien en namen kennen.

En dan het goede bewaren. Wat is het goede? Vanuit onze 
gemeenschap vullen we dat in als: barmhartig, rechtvaardig, 
duurzaam, trouw, vreugde en schoonheid. Dat willen we 
bewaren, daar willen we ons - samen met partnerorgani-
saties - hard voor maken. In deze krant leest u meer over 
hoe we dat in het afgelopen jaar handen en voeten gaven.

Onderzoek alles en bewaar het goede gaat al een paar 
duizend jaar mee, want het is een citaat uit de Bijbel 
(van de apostel Paulus). We nodigen u - ongeacht uw 
geloof en afkomst - graag uit om mee te gaan voor het 
‘goede’ in onze stad en in onze wereld. Proef het motto. 
En - als het bevalt - maak het rustig ook tot úw 
lijfspreuk.

Hanne Wilzing, 
algemeen secretaris 
Lutherse Diaconie Amsterdam

Kiezen voor mekaar
 

Wat doe je als je hevige kiespijn hebt? 
Precies. Dan ga je naar de tandarts. Helaas 
is dat niet voor iedereen die in Nederland 
woont vanzelfsprekend. Sinds 1 januari 2009, 
toen de nieuwe regeling in de medische zorg 
voor ongedocumenteerden ingevoerd werd, is de 
vergoeding van tandheelkundige zorg zo goed 
als weggevallen. Er wordt alleen een uitzonde-
ring gemaakt voor een ingreep door een kaak-
chirurg. Omdat het onzinnig is om mensen met 
kiespijn rond te laten lopen totdat ze uiteindelijk 
bij een kaakchirurg terecht kunnen, is vanuit 
het Wereldhuis het project ‘Kiezen voor mekaar’ 
bedacht. Het gaat om eenvoudige ingrepen: 
het vullen van gaatjes, het trekken van kiezen, 
zonodig een beperkte prothese én het ingrijpen 
bij ernstige pijnklachten. Bezoekers van de 
spreekuren van onder andere het Wereldhuis 
en Dokters van de Wereld worden doorverwezen 
naar een bereidwillige tandartspraktijk. De 
Diaconie heeft in 2009 het project ‘Kiezen voor 
mekaar’ van het Wereldhuis met 1.500 euro 
ondersteund. Daarmee zijn zo’n vijftig ongedo-
cumenteerde Amsterdammers van hun kiespijn 
afgeholpen. Zie ook www.wereldhuis.org.

Basisschool Odyssee 
gaat varen
 

“Een wereld zonder water is een wereld 
zonder leven. Als we teveel water verspil-
len, veroorzaken we problemen.” Dat heeft 
Sherwin (10) van Basisschool De Pool geleerd 
tijdens het project Retourtje Water. Asude van 
de J.P. Coenschool voegt eraan toe: “Er is veel 
vervuild water in de wereld. Je moet zuinig zijn 
met water. Na het project kijk ik meer uit met 
water. Met tanden poetsen doe ik tussendoor nu 
de kraan dicht.”

In de Mozes en Aäronkerk werd op 11 juni de 
tweede ronde van Retourtje Water afgesloten. 
Dit milieuproject voor basisscholen wordt inmid-
dels voor het derde jaar georganiseerd door de 
Diaconie in samenwerking met Waternet en het 
Amsterdams Natuur en Milieu Educatie. Ook het 
afgelopen schooljaar onderzochten de kinderen 
water in de buurt van hun school, namen ze het 
eigen waterverbruik onder de loep en vergeleken 
ze dat met het drinkwaterverbruik van kinderen 
in Niger en gingen ze op excursie naar de water-
zuivering in Middelpolder. 

Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerden 
de 275 kinderen van de twaalf deelnemende 
klassen hun verwerking van het project. Dit 
resulteerde in een waterrap, een regendans, het 
Zwanenmeer, eigengemaakte liederen, films en 
teksten. De kinderen uit groep 6 van basisschool 
De Odyssee uit Osdorp hadden het thema van 
de ‘Amsterdamse grachten’ origineel uitgewerkt 
en wonnen daarmee de Retourtje Water Wissel-
bokaal en een reis met de fluisterboot over het 
Naardermeer.

Groep 6 van basisschool De Odyssee 
won de Retourtje Water Wisselbokaal.

Projecten wereldwijdBraziliaanse broeders 
en zusters bezoeken 
Amsterdam
 

Ruim 130 jaar geleden kwamen Europese 
emigranten naar de deelstaat Espírito 
Santo aan de kust van zuidoost Brazilië. 
Het leven bleek er hard en nog steeds 
hebben de boerenfamilies in Espírito Santo 
een zwaar bestaan. De Lutherse kerk speelt 
voor hen een belangrijke rol. De kerk heeft 
verschillende scholingsprojecten waaronder 
het project van de Associacão Diaconica 
Luterana (ADL). ADL is een opleidings-
instituut dat jonge mensen uit boeren-
gezinnen schoolt tot toekomstig leider 
van hun gemeenschap. 

In het najaar ontvingen we een delegatie 
van het, door de Diaconie gesteunde, ADL. 
De delegatie bestond uit drie jongeren, een 
medewerker van ADL, de directeur, een oud-
student en een stagiaire. De gasten werden 
ontvangen met liederen van het koor Elkana 
en met een toespraak van Gretha Zaalman 
van de Brandpuntraad. Er volgde uitwisse-
lingen van informatie. De Brazilianen 
vertelden aan de hand van foto’s iets over 
hun werkzaamheden en over de inzet van 
muziek en theater in het diaconale werk. 
Wij vertelden over de Lutherse gemeen-
schap in Amsterdam en over diaconale 
projecten in de stad. Het luthers ‘museum’ 
in de Wittenberg en het Van Brants Rushof 
werden bezocht, er werd gegeten en er wer-
den concerten bezocht. Door de ontmoeting 
met onze Braziliaanse broeders en zusters 
is het project dat we steunen, gaan leven 
en heeft ADL een gezicht gekregen.

Voorlichting over hiv/aids en 
gezondheidszorg in Ghana
 

De Presbyteriaanse Kerk in Ghana is één van de grootste aanbieders van basis-
gezondheidszorg op het platteland in Ghana. Naast het verlenen van medische zorg in 
klinieken en ziekenhuizen, trekt het medisch personeel ook de binnenlanden in om in moeilijk 
bereikbare dorpen zorg te bieden en om voorlichting te geven over hiv/aids, voeding en malaria.
 
De Ghanese overheid neemt ongeveer veertig procent van de kosten van het medisch werk 
van de Presbyteriaanse Kerk voor haar rekening. Patiënten betalen meestal zelf voor de 
geneesmiddelen en leveren daarmee een bijdrage van eveneens ongeveer veertig procent. 
De overige twintig procent wordt met name bijeengebracht door giften uit het buitenland. 
Vanwege de contacten met de Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost steunt de 
Diaconie het medisch werk van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana met 3.000 euro.

Geen media, wel hulp
 

In het najaar van 2009 zijn in West-
Afrika ruim 430.000 mensen ontheemd 
geraakt door overstromingen. Vooral 
het gebied rond Ouagadougou, de hoofd-
stad van Burkina Faso, is ernstig getroffen. 
Hier raakten ruim 109.000 van de in totaal 
1 miljoen inwoners dakloos. Door de stij-
ging van het rivierwater stortten bruggen 
in, braken dammen door en werden wegen 
onbegaanbaar. Ook in de buurlanden Niger 
en Senegal overstroomden grote gebieden. 
Dat de overstromingen in West-Afrika 
weinig aandacht kregen in de Nederlandse 
media was voor de Diaconie geen reden 
om niet bij te dragen aan de noodhulp die 

Honderd jaar Lutherhof
 

De aan de Diaconie verbonden Lutherhof 
biedt beschermde huisvesting aan 66 jonge-
ren en ouderen. De Lutherhof bestond in 
2009 honderd jaar. Ter gelegenheid hiervan 
werd er op 2 juli een feestelijke bijeenkomst 
gehouden. Hierbij werd een door de Rijks-
munt geslagen jubileumpenning ten doop 
gehouden en werd het eerste exemplaar 
gepresenteerd van het boek Schuiling 
gezocht; De Lutherhof aan het Staringplein 
te Amsterdam (1909 – 2009). Het boek is 
geschreven door kerkhistoricus drs. Th. A. 
Fafié en geïllustreerd door bewoonster en 

fotografe Anna Johan-
nes. Op 4 juli was er 
een Open Dag voor de 
buurtgenoten uit Oud-
West. Vanwege de 
stedenband van dit 
stadsdeel met Managua 
(Nicaragua) werd er 
een dovenschool in 
deze stad gesteund.

Braziliaanse Lutheranen 
op bezoek in Amsterdam. Chatten met cliënten

 
‘Chatten met cliënten’ is een nieuwe vorm 
van hulpverlening. Het houdt in dat cliënten 
via de computer ‘praten’ met een hulp-
verlener. Na een opleiding door trainers 
van de Kindertelefoon Academie zijn acht 
hulpverleners van Spirit in september 
gestart met de online-hulpverlening. De 
ervaringen van de hulpverleners worden 
goed bijgehouden, zodat er volgend jaar 
meer bekend is over wat chatten nu precies 
oplevert voor de cliënten van Spirit, wat 
de risico’s zijn en bij welke jongeren je dit 
nu juist wel of niet kan inzetten. Tot nu toe 
zijn de betrokkenen enthousiast. De ingang 
voor hulp via chatten is laagdrempelig. 
Verder kan er meer expliciet gebruik van 
gespreksvaardigheden worden gemaakt en 
is de hulpverlener flexibeler in tijdstip en 
benadering van de cliënt en andersom. Na 
evaluatie van de ervaringen zal bekeken 
worden welke plek onlinehulpverlening 
uiteindelijk krijgt binnen het hulpaanbod 
van Spirit. Het aan de Diaconie verbonden 
Weeshuis ondersteunt dit project.

Bewaar het goed(e)
 

De Lutherse Diaconie in Amsterdam bestaat 
sinds 1588 en heeft een bijzondere geschie-
denis. Om het erfgoed te bewaren is de 
Luther Collectie Amsterdam opgericht. De 
collectie omvat onder andere regentenborden, 
voorzittershamers en een unieke Luther-
bijbel. Het is een eerste druk uit 1648. De 
bijbel is in het Nederlands vertaald door 
Adolf Visscher en in Amsterdam gedrukt 
door Rieuwert Dircksz. van Baardt. Het boek 
is verluchtigd met vijf kaarten en ruim 240 

prenten, alle schit-
terend ingekleurd 
door Coerten. De 
Luthercollectie wordt 
bewaard en regel-
matig tentoongesteld 
in De Wittenberg, 
het voormalige Lu-
therse oude mannen 
en vrouwenhuis’.

Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt
 

Mogen wij u even voorstellen aan twee mensen? Mevrouw De Groot 
woont al tientallen jaren in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Tot een paar jaar 
geleden kende ze iedereen in haar portiek. Van sommigen had ze zelfs een 
sleutel. Maar veel van haar vroegere buren zijn verhuisd of overleden. Van de 
nieuwe buren kent ze er een paar van gezicht, maar ze heeft weinig contact 
met hen. Het zijn jonge mensen die overdag aan het werk zijn en ’s avonds 
ook zo hun bezigheden hebben. Mevrouw De Groot maakt prachtige schilde-
rijen; er zijn maar weinig mensen die dat van haar weten en daarvan met haar 
meegenieten. Jos woont bij haar om de hoek. Hij is veertig en sinds een paar 
jaar arbeidsongeschikt vanwege psychiatrische problemen. Hij is veel thuis, 
want hij durft niet zo goed de deur uit. Veel vrienden heeft hij niet en zijn 
familie woont ver weg. Jos kan goed koken; er zijn maar weinig mensen die 
dat van hem weten en daarvan met hem meegenieten.
 
Zomaar twee portretten van mensen. Levensverhalen die verborgen blijven 
achter de voordeur van hun huis. Ongeziene mensen? De Diaconie wil, in 
samenwerking met de Maarten Luther Kerk, op een nieuwe manier bijdragen 
aan de sociale verbondenheid tussen mensen in de Rivierenbuurt. Zowel binnen 
de kerkgemeenschap als daarbuiten. Hiervoor is in 2008 het project Kopje 
Thee+ in het leven geroepen en Sofia Nap als diaconaal werker aangesteld.

Het medisch personeel trekt de 
binnenlanden van Ghana in om ook 
in moeilijk bereikbare dorpen voor-
lichting te geven en zorg te bieden.

De Lutherbijbel uit 1648

Sociale 
duurzaamheid

Arabische 
en Joodse 
jongeren 
nemen samen 
deel aan 
activiteiten.

Een van de galerijen 
van de Lutherhof

De hoofdstad van Burkina Faso werd 
ernstig getroffen door overstromingen.

Voor 2010 staat er 459.226 euro op de begroting. Wilt u ons werk steunen met een gift? Uw bijdrage is welkom op giro 46.200.48.

Geld, tijd en bestuur bureau
1. Steun diaconale projecten 56%
2. Eigen diaconaal werk 24%
3. Beleid, bestuur, beheer, bureau 20%

Verdeling naar werkvelden in geld
1. Omzien naar elkaar 11%
2. Amsterdam 38%
3. Landelijk 5%
4. Wereldwijd 38%
5. Communicatie 8%

Verdeling naar thema’s
1. Duurzaamheid 18%  
2. hiv/aids 11%   
3. Sociale uitsluiting 46% 
4. Jongeren 25%

periodes bij elkaar, zodat ze met elkaar 
in gesprek kunnen gaan en gemeen-
schappelijk aan activiteiten deel kunnen 
nemen, zoals theater of andere vormen 
van kunst. Op deze manier wil Sadaka 
Reut onderling begrip tussen Arabische 
en Joodse jongeren in Israël te stimu-
leren en de kloof tussen beide gemeen-
schappen te overbruggen. De Diaconie 
steunt samen met de Maarten Luther 
Kerk de activiteiten van Sadaka Reut.

Jongeren bouwen samen aan vrede in Israël

gegeven werd door de partners van ICCO 
& Kerk in Actie. De Diaconie droeg in 
2009 in totaal 20.000 euro bij aan nood-
hulpprojecten.

 
Joodse en Arabische middelbare 
scholieren in Jaffa deelden een droom 
van een betere toekomst voor beide 
gemeenschappen. Daarom richtten ze in 
1983 Sadaka Reut op. Sadaka en Reut zijn 
de Arabische en Hebreeuwse woorden voor 
‘vriendschap’. Door middel van onderwijs-
programma’s voor jongeren wil Sadaka Reut 
kritisch denken en gezamenlijke activiteiten 
onder middelbare scholieren stimuleren. 
Daarvoor brengt ze jongeren voor langere 

Bestedingen en thema’s
 

Diaconaat is sociaal ondernemen. Dat doen we met tijd, creativiteit, gebed en betrokkenheid van onze diakenen, 
vrijwilligers, gemeenteleden en medewerkers. Maar dat doen we ook met geld. In 2009 besteedden we ca. 461.200 euro. 
Een indicatie van de verdeling van de gelden (gebaseerd op de jaarrekening 2008) vindt u hieronder.



Sofia Nap, Henny Brouwer en 
Hanne Wilzing

Mensen

Geloven met je handen
 

Advent is de periode voor Kerst. We verwachten dan de komst van Christus 
en daarmee verwachten we recht en vrede voor alle mensen. Verwachten is niet 
afwachten, maar actief: in actie komen, onderzoeken, op avontuur (adventure) gaan. 
Alle reden voor de Diaconie om juist in deze periode een diaconale actie te organiseren. 
Afgelopen jaar was het thema: geloven met je handen. Gemeenteleden werden gevraagd 
met een gift een diaconaal project voor en door jongeren te steunen. Jongeren werden 
geïnformeerd over mogelijkheden om zelf diaconaal in actie te komen, bijvoorbeeld door 
deel te nemen aan een Diaconaal Jaar of via de organisatie World Servants. 

Elk jaar komen tien jongeren uit Europa of daarbuiten een jaar diaconaal werk doen in 
Amsterdam. Ze helpen onder andere bij het Drugspastoraat, het Wereldhuis en Oude-
zijds 100. De lutherse Diaconie geeft dit jaar support aan Daniel Karl (uit Hongarije) 
en Wiebke Kopmann (uit Duitsland). Een andere manier voor jongeren om diaconaal 
actief te zijn is via World Servants. Jongeren kunnen via deze organisatie twee tot drie 
weken naar het buitenland om mee 
te helpen bij de bouw van een school 
of een ziekenhuis. In 2009 deed Daniël 
Klaassen een diaconaal werkproject. 
Hij werd daarbij gesponsord door de 
Johanneskapel (Amstelveen) en de 
Diaconie.

Een potje Rummikub in Hotel de Werelt

De delegatie van de partner-
gemeente in Warschau

Medewerkers

 
Het bureau van de Lutherse Diaconie 
van Amsterdam vindt u op de Maas-
straat 148 in de Rivierenbuurt. 
Dit is de plek waar diakenen, vrijwilligers 
en medewerkers overleggen over het 
werk, nieuwe projecten bedenken, waar 
regelmatig mensen met een hulpvraag 
aankloppen en waar de administratie 
gedaan wordt. Er werken drie mede-
werkers: Henny Brouwer (secretaresse), 
Sofia Nap (diaconaal medewerker Kopje 
Thee+) en Hanne Wilzing (algemeen 
secretaris).

Wiebke Kopmann

Diaconaat doe je met 
elkaar. Doet u mee?
 

De Diaconie is onderdeel van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam. Een levende gemeen-
schap die werkt aan vernieuwing 
en betrokkenheid in onze stad. 
Verspreid over de stad zijn er kerk-
gemeenschappen rond vijf locaties: 
Oude Lutherse Kerk aan het Spui 
(Centrum), De Nieuwe Stad (Zuidoost), 
Augustana (West), Maarten Luther Kerk 
(Zuid) en de Johanneskapel (Amstel-
veen). Er is volop samenwerking met 
andere kerken en partners, zoals de 
diaconie van de Protestantse Kerk in 
Amsterdam. Want diaconaat doe je 
samen. We doen het ook graag samen 
met u. Mensen hebben mensen nodig. 
We zoeken vrijwilligers die met tijd, 
creativiteit en energie willen investeren 
in sociale en ecologische duurzaamheid. 
Zie voor het actuele vacatureoverzicht 
www.diaconie.com.

Marijke Bleij is 72 jaar. Ze is redacteur kerk-
liederen en sinds 1992 diaken in de Rivierenbuurt. 
“Ik bezoek mensen bij speciale gebeurtenissen. Bijvoor-
beeld ouderen (80+) als ze jarig zijn, mensen die in 
rouw zijn, mensen die kampen met financiële problemen. 
En ik voer actie voor projecten in het buitenland of in de 
stad. Zo voerden we in onze kerk actie voor vrouwen in 
Kenia en voor een tehuis voor jongeren in Tirana. En we 
zamelden geld in voor een stiltecentrum in een hospice 
in Amsterdam. Het mooie van diaconaal werk is dat je 
met tastbare dingen bezig bent. Ik heb geen hoog ideaal. 
Maar ik vind dat als je bij de kerk wilt horen, je iets 
moet uitstralen. Juist in het werk van de Diaconie kun 
je concreet iets doen. Weliswaar op kleine schaal, maar 
voor die ene mens doet het er wel toe.”

Wat drijft ons?
 

Bianca Gallant is 44 jaar, moeder van Roald en Whitney 
en werkzaam als onderwijsbegeleider. Door haar drukke 
baan heeft ze weinig tijd over om deel te nemen aan sociale 
activiteiten. Toch lukt het haar om tijd te besteden aan 
vrijwilligerswerk. “Ik wil als opvoeder een voorbeeld geven 
aan mijn kinderen en aan andere jongeren. Het is belangrijk 
om ook tijd en energie te steken in andere zaken in het 
leven, zoals in mijn geval de werkgroep Binnenland van de 
Lutherse gemeente Amsterdam. Zo ben ik direct betrokken 
bij de doelen waar door de diaconie aan gegeven wordt. 
De werkgroep Binnenland komt drie a vier keer per jaar bij 
elkaar om te kijken aan welke instellingen er gedoneerd 
wordt. Ook help ik mee aan activiteiten die georganiseerd 
worden, zoals de open monumentendagen en bezoek ik in-
stellingen waaraan gedoneerd wordt (zoals het Wereldhuis). 
Op deze manier denk en hoop ik mijn bijdrage te leveren.”

Marijke Bleij

Contact
In dit Jaarbericht over 2009 heeft u nader 
kennis kunnen maken met de Diaconie. 
Graag maken wij ook kennis met u! Wilt u 
meer weten, heeft u ideeën voor projecten 
of wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem 
dan contact met ons op:
Diaconie van de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente van Amsterdam
Maasstraat 148
1079 BK  Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com

www.diaconie.com
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De Diaconie heeft een 
groepsbeschikking gekregen 
van de Belastingdienst en 
valt daarmee onder de 
ANBI-regeling (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). 

Dit betekent dat giften, erfstellingen 
en legaten voor het werk van De 
Diaconie onder het nultarief vallen 
van het schenkingsrecht en de 
successierechten. Uw steun op 
giro 46.200.48 t.n.v. Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam is van harte welkom.

Een onvergetelijke 
vakantie in ‘De Werelt’
 

Vakantie houden is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld niet voor 
gehandicapten, mensen met een smalle 
beurs, eenoudergezinnen of ouderen. 
De SLOA (landelijk luthers vakantiewerk) 
biedt speciale vakantiebestemmingen aan 
waar deze mensen gebruik van kunnen maken, 
zodat ook zij de kans krijgen er tussenuit te 
gaan. In 2009 was er een recordaantal van 
36 aanmeldingen van ouderen en 3 een-
oudergezinnen. Mw. Carter en mw. Lackin 
verbleven een week in Lunteren. “Hotel de 
Werelt is een prachtig gebouw in een bos-
rijke omgeving. Hier kunnen oudere gasten 
in een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten. 
We worden met open armen ontvangen door 
veel vrijwilligers die liefdevol de verzorging 
en begeleiding van de gasten op zich nemen. 
Door de vele leuke en leerrijke activiteiten 
krijg je het gevoel jezelf te mogen zijn. Ook 
de goedverzorgde maaltijden, uitstapjes 
en shows dragen bij tot een onvergetelijke 
vakantie. Een hele goede bijdrage is de aan-
wezigheid van een pastor die kerkdiensten 
verzorgt en altijd bereikbaar is voor gees-
telijke begeleiding voor diegenen die daar 
behoefte aan hebben. Een weekje Lunteren 
in De Werelt is dus zeker de moeite waard!”

Bianca Gallant

Waarom zwanen? Kijk op www.diaconie.com en klik op het logo.

Het bestuur van de Diaconie

Bezoek uit Warschau
 

“We moeten leren in vriendschap te 
leven en meer samen te werken,” zei 
de Poolse Krystyna Rynkiewicz. Zij is 
een van de leden van onze partnergemeente 
uit Warschau die in mei een bezoek aan Am-
sterdam brachten. De delegatie bestond uit 
dominee Piotr Gàs, twee leden van de werk-
groep diaconie en twee jongeren. De gasten 
werden verwelkomd in de Augustanakerk in 
Bos & Lommer waar een informele ontmoe-
ting plaatsvond met mensen van het eerste 
uur (het contact bestaat al 26 jaar) en nieuw 
gedienden. Vervolgens bracht de delegatie 
een bezoek aan Oudezijds100 en het project 
Kruispost. De jongeren deden mee aan een 
kookfestijn en namen deel aan het symposium 
‘Sporen zoeken naar een nieuwe tijd’ in de 
Oude Lutherse Kerk. Dit was een feestelijke 
bijeenkomst ter gelegenheid van de diverse 
jubilea in Luthers Amsterdam (o.a. 375 jaar 
Oude Lutherse Kerk aan het Spui). De Poolse 
gasten gaven hun visie op de vraag: waar 
moeten we als kerk zuinig op zijn en waar 
moeten we het avontuur zoeken. De Amster-
damse jongeren die vorig jaar Warschau 
bezochten namen de gasten mee uit naar het 
IJ-theater. Uiteraard namen de delegatieleden 
ook deel aan verschillende kerkdiensten. Tijdens 
het bezoek waren er diverse ontmoetingen 
waarin gesproken werd over de toekomst van 
het contact. Over en weer is de wens om het 
contact verder te verbreden en te verdiepen. 
Eén van de concrete actiepunten is dat er 
twee Poolse jongeren meedoen in het - door 
de Diaconie ondersteunde - Diaconaal Jaar.


