Diaconale Info zomer 2010
‘Ik ga later kranen aanleggen in landen waar geen goed water is’
e

(Sherwin, 10 jaar, tijdens de afsluiting van de 3 editie ‘Retourtje Water’ in Oude Lutherse Kerk)

Feestelijke afsluiting Retourtje Water op het Spui

Basisschool Olympus wint
de Retourtje Water-wisselbokaal
e

Op 10 juni jl. werd in de Oude Lutherse Kerk de 3 ronde van het Project Retourtje Water
e
afgesloten. Basisschool Olympus uit Zeeburg won de 1 prijs. Lees verder.

Start diaconaal project Kopje Thee+ in Amstelveen
In september start Judith van den Berg (1976) uit Leiden als medewerkster Kopje Thee+ in
Amstelveen. Lees verder.

Lutherse Diaconie in Polen vraagt hulp bij watersnood
De Diaconie besloot onze partnerkerk financieel bij te staan bij de noodhulp in verband met de
ernstige overstroming in de afgelopen maanden. In onze kerkdiensten werd gecollecteerd en
voorbede gedaan. Lees verder.

Diaconaat = bewegen
Op 16 mei liepen maar liefst drie diaconieteams – onder meer afkomstig van de Lutherhof en
het Van Brants Rushof - de 10,5 km lange GGZ-InGeestloop. Lees verder.
Op 20 juni werd vanuit ons Brandpunt Zuidoost deelgenomen aan het wandelproject voetjevoor-voetje. De Diaconie sponsorde de t-shirts van de wandelaars.

Diaconaal werk in Zuidoost
Het Diaconaal Oecumenisch Centrum is volop in ontwikkeling. De pastores van de kerken van
de Nieuwe Stad zijn er samen met het speciaal opgerichte diaconaal beraad energiek mee
bezig. Vanuit de Diaconie is Erika Feenstra gedetacheerd om hen te ondersteunen. Het pand
aan de Hoogoord is inmiddels verbouwd, en de planning is om na de zomer te starten.

Voor Elkaar Maand in Zuideramstel
De Diaconie deed met Kopje Thee+, samen met Puur Zuid, ROC/ASA, Cordaan, Opbouwwerk
en 20 andere organisaties weer mee met de Voor Elkaar Maand. Met het thema ‘Je bent in
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beeld’ werd door Sofia Nap onder meer een fotoshoot georganiseerd op het diaconaal bureau.
Bezichtig als u in de buurt bent ook onze etalage aan de Maasstraat 148 die in het kader van
de Voor Elkaar Maand t/m 28 juni ingericht is met kijkdozen gemaakt door bezoekers van Dacde Miranda en de Walborg. Lees verder.

Te gast in het Wereldhuis
Met vrijwilligers en pastores van de Kapelgroep cellencomplex Schiphol-Oost waren we op 28
april te gast in het Wereldhuis (plek voor mensen zonder geldige verblijfspapieren): informatie,
ontmoeting en heerlijk eten (voor ons gekookt door de kookgroep van bezoekers van het
Wereldhuis). De Diaconievergadering bracht op 11 mei een bezoek aan het Wereldhuis, en
kon zo van dichtbij zien hoe dit project waarin zij vanaf het begin participeert zich ontwikkelt.
Ook waren we te gast bij de Protestantse Diaconie in de Corvershof.
Meer informatie op www.wereldhuis.org

Op duurzame manier werken aan duurzaamheid
In de Kerkenraad werd op 17 mei een notitie over ‘Spiritualiteit, diaconaat en duurzaamheid’
besproken. In deze notitie staan concrete voorstellen om als lutherse gemeenschap duurzaam
en concreet te werken aan duurzaamheid. Aspecten: persoonlijke levensstijl, ons
gebouwenbeheer, de koffie en thee die we schenken na de dienst, criteria in ons
beleggingsbeleid en ons bankieren, duurzaamheid in onze liturgie en omgekeerd, projecten
zoals Retourtje Water. Wordt vervolgd. Meedenkers met dit thema zijn zeer welkom!

De thermometer in ons diaconaal beleid
De Diaconie evalueerde in maart het beleid en werk in de afgelopen 4 jaar. In een extra
vergadering in juni werd vooruit gekeken: hoe koersen we richting 2017 (na 500 jaar stellingen
Wittenberg)? De grondlijn die we in 2006 hebben uitgezet: ‘minder fonds en meer
betrokkenheid’ zetten we in de toekomst door. Na de zomer gaan we onze voornemens
aanscherpen en bespreken in onze diaconale instellingen, brandpunten, kerkenraad en met
onze werkpartners. Wilt u nu al uw gedachtegoed / hartenkreten bij ons ‘naar binnen gooien’?
Laat het horen!

Archief Diaconale Info en overige informatie
In deze Diaconale Info treft u zogenaamde (onderstreepte) ‘hyperlinks’ aan. Internetgebruikers
kunnen hiermee doorklikken naar meer informatie op onze website http://www.diaconie.com.
Papieren lezers kunnen als ze willen natuurlijk altijd geprinte informatie aanvragen!
Op de website zijn ook alle vroeger verschenen Diaconale Info’s te lezen, evenals actueel
nieuws en oudere nieuwsberichten, uitleg over de Zwaan (en er wordt zelfs gevlogen!), etc.

Agenda
24 augustus: DB Diaconie
26 augustus: Werkgroep Binnenland
9 september: Diaconie
11/12 september: Open Monumentendag
28 september: College Gemeentediakenen

4 oktober: Luthers Diakonessenhuis Fonds
5 oktober: Dagelijks Bestuur
13 oktober: Gehaktcommissie
19 oktober: Jaarvergadering
24 oktober: Groninger Dienst OLK
28 oktober: werkgroep buitenland
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