Diaconale Info Februari 2010
‘Jullie hebben aandacht voor ons en we waarderen jullie zorg’
(Ragneiour Sverrisdóttir, hoofd van het lutherse diaconale werk in Reykjavic)

Postzegel met toeslag, uitgebracht door IJsland voor noodhulp
aan Nederland in 1953, ten tijde van de watersnood.

Terugblik op Adventsactie ‘Geloven met je handen’
De Diaconale Adventsactie sloeg goed aan. Jongeren van het Diaconaal Jaar en World
Servants werkten mee aan kerkdiensten/activiteiten. Ongeveer 150 gemeenteleden maakten
samen maar liefst € 4.500 over.

Noodhulp Haïti
Onmiddellijk na het bekend worden van de verschrikkelijke ramp op Haïti riep de Diaconie de
Brandpunten op om voorbeden te doen en te collecteren. De Brandpunten collecteerden
samen zo’n € 1000 bij elkaar en de Diaconie maakte namens de lutherse gemeente € 3000
over. Zoals bekend is de nationale actie van de SHO (waar we via Kerk in Actie in participeren)
goed aangeslagen. Mocht er echter meer nodig zijn dan zal de Diaconie niet aarzelen meer te
doen. Opnieuw blijkt hoe belangrijk het oecumenisch netwerk is van ACT (Action by Churches
Together, van de Wereldraad en de Lutherse Wereldfederatie).

Lutherse partnergemeente Warschau
In de Adventsperiode werden groeten uitgewisseld met onze zustergemeente in Warschau.
Ook werd er in de diensten over en weer voor elkaar gebeden. Van de Diaconie-werkgroep in
Polen ontvingen we weer een zorgvuldige rapportage van de bestedingen van onze bijdrage
voor stille hulp aan kwetsbare ouderen en gezinnen in Warschau.

Diaconaat en liturgie
In het afgelopen 1½ jaar bespraken we in diverse diaconale bijeenkomsten, Brandpunten,
team van predikanten enz. de notitie van ds. Andreas Wöhle en Hanne Wilzing over diaconaat
en liturgie. Het leverde boeiende discussies op. In de (voorlopig) afrondende Kerkenraad van
november werd besloten om verslag te doen in het Gemeenteblad (zie het recente
december/januari nummer), de verdeling van de collecte (in geval van 1 rondgang) voortaan
gelijkelijk (50/50) te verdelen tussen Diaconie/Kerk (was 30/70), de diakenen en de
predikanten te stimuleren elkaar meer ‘lastig te vallen’ met de diaconale aspecten in de liturgie
en meer onze ‘drive’ voor het diaconale werk te agenderen.

Geestgrondenloop
In 2008 liep er een Diaconie-team mee met de Geestgrondenloop (GGZ-INGeest).
Sponsordoel was de inrichting van een stilteruimte in Amstelmere. Diaken Ute Braun
overhandigde toen een cheque van € 1000 aan geestelijk verzorger Gerline de Jong. Onlangs
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rapporteerde mw. de Jong aan ons. De stilteruimte voorziet in een behoefte, en ze besluit haar
rapportage met een citaat van een gast uit het gedachten- & gebedenboek van de Stilteruimte:
‘Het is heerlijk een stille ruimte, vooral omdat ik nu beter in mijn vel kom te zitten. Ik durf mijn
gedachten weer toe te laten en er over na te denken. Stilte was voor mij altijd benauwend. Nu
durf ik er weer van te genieten’.

Geestgrondenloop 2010
Op zondag 16 mei a.s. is er weer een Geestgrondenloop (GGZ InGeestloop). De Diaconie
heeft alvast twee teams (van elk 5 personen) ingeschreven en is weer sponsor. Met zoveel
sportieve leden in onze gemeenschap (we denken ook aan de jongeren in o.a. Zuidoost, de
Lutherhof en Van BrantsRushof) hebben we die twee teams natuurlijk zo op de been. Wie weet
worden het er zelfs wel 3. Belangstelling om mee te lopen? Even aanmelden bij de Diaconie.

Steun aan Diaconie IJsland
Naar aanleiding van de berichten over de Icesave-deal en de gevolgen van de kredietcrisis
voor vele IJslanders, namen we contact op met de lutherse Diaconie aldaar. Zij merken van
dichtbij hoe vele burgers getroffen zijn. De IJslandse kerk verleent o.a. noodhulp via
voedselpakketten. Dit aantal is in 2009 t.o.v. 2008 met 150% toegenomen. Onze Diaconie
besloot om een teken te stellen en € 5.000 bij te dragen voor noodhulp. Ragneiour
Sverrisdóttir, hoofd van het lutherse diaconale werk in Reykjavic reageerde ontroerd: ‘Jullie
hebben aandacht voor ons en we waarderen jullie zorg’. In het contact herinnerden we onze
IJslandse partner eraan dat hun volk ons hielp in 1953 bij de watersnoodramp, onder andere
door middel van het uitgeven van een postzegel met toeslag (zie afbeelding boven).

Hiv/aids-voorlichting in Ghana
Het Diaconie-Weeshuis is partner van Hogeschool InHolland bij gezondheidsvoorlichting –
samen met studenten - in het buitenland. In de afgelopen tijd lag de focus op Oost-Europa,
maar nu wordt er een project voorbereid in Noord-Ghana. U kunt de ontwikkelingen volgen via
het reisverslag van onderzoeker Jolien van der Geugten. Voor de digitale lezers: klik door naar
Ghana.

Kopje Thee+
In samenwerking met het ROC ASA, locatie Dongestraat, hebben we op 15 december in de
Maarten Lutherkerk voor de tweede keer een Winterfeest georganiseerd. De leerlingen hadden
zich goed voorbereid met dans- en muziekoptredens en er was volop lekker eten en drinken.
Veel buurtbewoners zijn gekomen om hiervan mee te genieten en de leerlingen en elkaar te
ontmoeten. De sfeer in de kerk en bij de eetkraam in de tuin was erg goed!
Er was ook aandacht voor een goed doel, dat de leerlingen zelf hadden uitgekozen. Met de
verkoop van artikelen en eten is er in totaal € 250 opgehaald voor KiKa - Kinderen Kankervrij.
Het multiculturele en multireligieuze karakter van het feest werd vormgegeven door plenaire
interviews met leerlingen en docenten van het ROC ASA, met diverse levensbeschouwelijke
achtergronden. Ds. Andreas Wöhle legde hen vragen voor die eerder in de middag door de
leerlingen zelf waren ingediend. Deze vraaggesprekken gaven het feest een zinvolle en
persoonlijke inhoud. Aan het einde van het feest werd door het Brandpunt Maarten Luther Kerk
het Scheldeconvenant getekend. In dit convenant hebben verschillende welzijnsorganisaties
en scholen zich uitgesproken om zich in te zetten voor de sociale samenhang in de buurt.
Wethouder Henk Boes van Zuideramstel was ook hierbij aanwezig en hield een motiverende
speech.
Het Winterfeest is een zichtbaar voorbeeld van buurtgericht werken door de Diaconie in
samenwerking met Brandpunt MLK. Meer onzichtbaar gaat datzelfde werk ook gewoon door.
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Voornamelijk in het bezoekwerk aan gemeenteleden van het brandpunt en ‘gewone’
buurtbewoners.

Nieuw Jaarbericht uit
Het nieuwe Jaarbericht is uit, en werd inmiddels toegezonden met het Gemeenteblad en aan
onze diaconale partners. We hebben extra exemplaren laten drukken en nodigen diakenen /
vrijwilligers graag uit om exemplaren neer te leggen in bibliotheken, wachtkamers etc.
Meedoen? Neem even contact op met Henny Brouwer van het diaconaal bureau.

Werkdoelen Diaconie in 2010
De Diaconie stelde in haar vergadering van januari het werkplan 2010 vast. Onze hoofddoelen:
1. Community: Meewerken aan het vernieuwingsproces van de lutherse gemeente Amsterdam
door haar te helpen diaconaal te leven en te handelen in onze stad en onze wereld.
2. Commitment. Concreet bijstaan van mensen die geen helpers hebben: persoonlijk
(individueel) en via steun aan projecten in de stad en wereldwijd.
3. Concentratie. Extra investeren (tijd, betrokkenheid en geld) in 3 focusprojecten (opvolger
Retourtje Water, nieuwe activiteiten Johanneskapel, Diaconaal Oecumenisch Centrum
Zuidoost).
4. Communicatie. Werken aan zichtbaarheid van de Diaconie en de mensen / projecten waar
zij voor gaat.
5. Continuïteit. Investeren in Diaconie als organisatie.
Onze thema’s: duurzaamheid (sociaal en ecologisch), sociale uitsluiting, hiv/aids, jongeren en
ouderen.

Nieuwe diakenen
We mogen weer enkele nieuwe diakenen begroeten: Mw. Henna Hollingsworth (OLK) en mw.
Joke Dijkstra (Johanneskapel). Geweldig dat er steeds weer nieuwe mensen gevonden worden
die zo de diaconale beweging gaande willen houden. We heten hen van harte welkom in de
diaconale kring en wensen hen succes in hun activiteiten.

Diaconale Info in archief
Deze en vorige Diaconale Info’s kunt u – net als vorige Jaarberichten - altijd terugvinden op
onze website www.diaconie.com/sitemap.

Agenda
9 februari: Werkgroep binnenland

11 maart: Voorzittersoverleg met Diaconie PKA

11 februari: Grootstedelijk Diaconaal Overleg

20 maart: Federatie van Diaconieën

18 februari: Werkgroep Buitenland

8 april: Dagelijks Bestuur Diaconie

23 februari: College van Gemeentediakenen

17 april: Melanchtondag

9 maart: Diaconievergadering

16 mei: GGZ-InGeestloop
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