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Diaconale Info Oktober 2010 
‘Mensen in Zuidoost een stap verder helpen in hun leven’  
(ds. Christiaan Lindner tijdens opening Diaconaal Oecumenisch Centrum) 

 

 

Stap Verder opent zijn deuren 
Op 4 september ging het Diaconaal Oecumenisch Centrum in Zuidoost van start. „Stap Verder‟ 
is de naam. De Diaconie steunt van harte dit initiatief van de kerken van de Nieuwe Stad.  
Lees verder.   
 
Kopje Thee+ in Amstelveen gestart 
Op 12 september werd Judith van den Berg-Meelis tijdens een dienst in de Johanneskapel 
ingezegend als diaconaal medewerker Kopje Thee+. Judith is inmiddels begonnen met 
bezoekwerk en de kennismaking met instellingen en partners op het gebied van zorg en 
welzijn. Lees verder. 

Diaconaal team start op het Spui 
Op 13 september was de start van het nieuwe diaconale team op het Spui. Bij deze kick-off 
werden gelijk al praktische afspraken gemaakt over het gemeentediaconaat en werd er een 
activiteit gepland voor de Adventsperiode. 
 
Welkom bij ontmoeting met Moldaviërs 
De Diaconie steunt het diaconale werk van de MCA (Moldovan Christian Aid). Op uitnodiging 
van Kerk in Actie komt een delegatie van MCA naar Nederland. Op 20 oktober zijn ze te gast in 
luthers Amsterdam. U kunt ze dan ontmoeten tijdens een maaltijd op 20 oktober om 17.30 uur 
in de Oude Lutherse Kerk. Welkom om hier bij te zijn. Wel graag even aanmelden bij het 
diaconaal bureau (Henny Brouwer). 
 

Hoe groot is je voetafdruk? 
De Diaconie ziet duurzaamheid als rode draad in haar werk. Daarom wijzen we u met 
genoegen op een bijeenkomst met „Low Impact Man‟ Steven Vromman op 21 oktober om 
20.00 uur in de Augustanakerk. Lees verder. 
 

‘Joen volk is mien volk’ – Groninger Dienst met migrantenthema 
Op 24 oktober is er om 10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk voor de 4

e
 keer een kerkdienst in 

het Gronings. De dienst wordt geleid door ds. Harry Donga en gaat over Ruth, migrantenvrouw 
uit Moab. Iedereen die iets met Groningen heeft, maar in het Westen woont, is welkom. En dat 
geldt natuurlijk ook voor de reguliere kerkgangers op het Spui. Attendeert u mensen met 
Groninger tongval op deze dienst! Lees verder. 

http://www.diaconie.com/nieuws/Opening%20Stap%20Verder.html
http://www.diaconie.com/nieuws/Diaconaal%20Werker%20Kopje%20Thee%20Amstelveen.html
mailto:h.brouwer@diaconie.com
http://www.luthersamsterdam.nl/impactman.html
http://www.luthersamsterdam.nl/groningerdienst2010.html
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Toekomst van Ontwikkelingssamenwerking 
De WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) bracht een nota uit over 
„Ontwikkelingssamenwerking‟. Op 28 oktober is bij de werkgroep buitenland Mieke Labots van 
Kerk in Actie te gast voor informatie en een gedachtenwisseling over de visie van Kerk in Actie, 
en de mogelijke gevolgen voor ons diaconale werk. U bent welkom om hier bij te zijn. We 
beginnen om 19.30 uur. Plaats: Diaconaal Bureau, Maasstraat 148. Graag even vooraf 
aanmelden i.v.m. de logistiek en de toezending van stukken. 
 

Naar Warschau 
Op uitnodiging van de lutherse gemeente te Warschau gaat er namens de Diaconie tijdens het 
1

e
 weekend van Advent weer een delegatie naar Warschau. Voor onze Poolse vrienden is 

2010 een heftig jaar. In april was er de vliegramp bij Smolensk waarbij 96 Polen omkwamen 
(waaronder de lutherse predikant Adam Pilch). Later in het jaar werd Polen getroffen door 
ernstige overstromingen. Vanwege deze gebeurtenissen besloten we op verzoek van onze 
Poolse vrienden al dit jaar op bezoek te gaan en niet - zoals gepland – pas in 2011. De 
delegatie zal bestaan uit: ds. Marieke Brouwer, Bianca Gallant, Gert-Jan en Jeanie de Mooij-
Meijer en Hanne Wilzing. 
 

Projecten buitenland 
In haar septembervergadering besloot de Diaconie de volgende projecten te steunen: 
* Project Werelddocent (via Edukans) aan Marjory Wilhelmus  
(zij liep in juni met het Diaconie-team mee tijdens de GGZ-InGeest-loop): € 300 
* Moldavian Christian Aid (zie boven): € 5000 
* Agrarisch werk in Koraput in India (via LWF): € 5000. 
 

Projecten binnenland 
De Diaconie besloot in dezelfde vergadering tot steun aan: 
* Maatschappelijke stages (via jeugdwerk Protestants Amsterdam): € 1500 
* Harriet Tubmanhuis (opvang migrantenvrouwen en –kinderen): € 1000 
* VPSG (Vrouwen Pastoraat en Seksueel geweld): € 1000. 

Website  
Bezoekt u onze website www.diaconie.com wel eens? Of staat hij zelfs bovenaan bij uw 
favorieten? In de Diaconale Info wordt u er geregeld met een “link” naar verwezen.  
Met de website proberen we iedereen op de hoogte te houden van wat er speelt in luthers-
diaconaal Amsterdam, Nederland en de wereld. U vindt er een archief met Diaconale Info‟s, 
actueel nieuws en achtergrondinformatie, én u vindt er werkmateriaal voor het diaconale werk.  
Rechts op onze beginpagina vindt u een blok met teksten en uitspraken over diaconaat. 
Telkens als u terugkomt op deze pagina, een nieuwe uitspraak! Kent u nog een gezegde wat 
daar mooi tussen zou passen, leest, hoort of verzint u zelf iets: we nodigen u graag uit om dit in 
te sturen (natuurlijk graag met bronvermelding) – we kijken dan of we deze uitspraak ter 
inspiratie van onze bezoekers op kunnen nemen.  

We blijven appelboompjes planten 
De Diaconie heeft in drie bijeenkomsten terug- en vooruitgekeken naar het diaconale beleid. 
Voor de periode 2011-2017 heeft ze nieuw voorgenomen beleid geformuleerd en dit 
opgeschreven in het stuk ‘We blijven appelboompjes planten’. Het plan is nu voor discussie 
toegezonden aan Kerkenraad, Brandpunten, Instellingen, werkgroepen en partners. We horen 
graag uw reactie. Lees verder. 

Agenda 

13 oktober: Gehaktcommissie 
19 oktober: Jaarvergadering 
20 oktober: Gasten Moldavië OLK 
21 oktober: Low Impact Man - Augustana 
24 oktober: Groninger Dienst OLK 
28 oktober: Werkgroep Buitenland 

 3 november: Diaconale Maaltijd Joh kapel 
 9 november: Diaconievergadering 
20 november: Landelijke Diaconale Dag 
23 november: Werkgroep Binnenland 
23 november: Gemeentediakenen 
28 november: Start Diaconale Adventsactie 

 

http://www.diaconie.com/
http://www.diaconie.com/nieuws/Beleidsplan%202011%20-%202017.html

