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Diaconale Info Maart 2010 

. 

15.000 onbekende Amsterdammers: oog in oog met Alip uit Indonesië en Evelyn uit Ghana 
 

Redocumented in etalage Diaconaal Bureau  
Fotografe Juliëtte Erkelens en kunstenares Annette Kouwenhoven zijn initiatiefnemers van 
het project Redocumented. In dit project geven zij beeld en stem aan mensen in onze stad 
zonder geldige verblijfsdocumenten. De schatting is dat het om 15.000 mensen gaat. 
Samen met bezoekers van het Wereldhuis maakten ze foto’s, video’s en documenten. Een 
klein doorkijkje van het project vindt u in de etalage van het Diaconaal Bureau aan de 
Maasstraat (zie foto). Diaconaat = stem geven aan mensen die niet gehoord worden.  

Diaconaal Oecumenisch Centrum Zuidoost (DOC)  
Per 1 maart jl. is Erika Feenstra (voorheen werkzaam bij het Kerkhuis) voor 1 dag per 
week gedurende 1 jaar in dienst van de Diaconie. De Diaconie heeft Erika gedetacheerd 
naar het Diaconaal Oecumenisch Centrum. Het voorlopige bestuur van het DOC vroeg om 
deze ondersteuning bij het opbouwen van het DOC. Momenteel wordt het pand aan de 
Hoogoord verbouwd. De dragende kerken in Zuidoost zijn intussen bezig om een bestuur 
te vormen en hun plannen concreet te maken. Zowel de lutherse als de protestantse 
Diaconie van Amsterdam geven steun aan dit project. 

Diaconale aandacht achter de coulissen  
Het staat niet altijd op de voorgrond, maar door gemeentediakenen en vrijwilligers 
gemeentediaconaat wordt veel werk verzet. Het gaat om bv. stille hulp aan mensen die 
tussen wal en schip vallen, aanbieden van diaconale vakantiemogelijkheden, kerst- en 
paasgroeten etc. De Diaconie verzond begin januari een Diaconaal Winteralarm: let extra 
op mensen die door het weer geïsoleerd raken en het huis niet meer uitdurven. Diaconale 
vrijwilliger Hanneke Veenhof (Augustana) pakte dit adequaat op: ze nam de adressenlijst 
van haar Brandpunt erbij en belde alle mensen persoonlijk langs die mogelijk getroffen 
waren door de extreme weersomstandigheden. Diaconaat = omzien naar elkaar. 

 
Geld geven aan de deur van kerk, kosterij of ‘pastorie’?  
We ontvingen in de afgelopen maanden enkele keren een signaal van een ambtsdrager 
dat iemand op de stoep stond met de vraag om geld. Uiteraard zijn we principieel bereid 
om de hele wereld te omarmen. Maar in het diaconale werk hebben we geleerd dat geld 
geven niet altijd de goede oplossing is. Helaas zijn er mensen die misbruik maken van 
kerkelijke adressen. Mensen die shoppen of zelfs oplichten, en die het geld meestal niet 
gebruiken voor wat gezond voor hen is. We zeggen niet dat deze mensen niet geholpen 
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moeten worden en ook niet dat u uw hart niet moeten laten spreken, maar als Diaconie 
hanteren we als richtlijn: geen geld geven op de stoep. Op www.diaconie.com kunt u onze 
richtlijnen lezen onder ‘omzien naar elkaar’ en onder menuknop (rechtsboven) ‘diaconaal 
kader’ vindt u verwijsadviezen en overnachtingsadressen.  

Adopteer een stukje Wereldhuis 
De protestantse diaconie startte in 2008 in samenwerking met de lutherse diaconie het 
Wereldhuis. Plek van advies, noodhulp, ontmoeting en ‘empowerment’ voor mensen 
zonder geldige verblijfsdocumenten. Het Wereldhuis bedacht een adoptieplan om de 
betrokkenheid en steun bij het Wereldhuis te vergroten. De Augustanakerk maakt er al 
werk van. Een prima model: je adopteert (als kerk, als groep) niet alleen, eigenlijk wordt je 
ook een beetje geadopteerd door de bezoekers. Diaconaat = wederkerigheid en dienst van 
ontmoeting. Meer informatie op www.wereldhuis.org. 
 

Wakes bij cellencomplex Schiphol Oost 
Op 21 en 28 maart, 2 en 4 april zijn er wakes bij het cellencomplex op Schiphol-Oost. Op 
21 maart wordt de wake verzorgd door de lutherse gemeenschap. Aanvang 14.00 uur. 
Welkom om mee te doen. Diaconaat = ook protest. Lees meer op www.schipholwakes.nl 

Kopje Thee plus in de Rivierenbuurt  
Diaconaat = handen uit de mouwen. In de Rivierenbuurt komt elke twee weken een 
Bijbelstudiegroep samen van een Baptistengemeente in Amsterdam. Aan het begin van dit 
jaar hebben ze zich laten inspireren om eropuit te gaan en met elkaar ‘diaconaal actief’ te 
zijn voor mensen in de buurt. Mooi, dat ze Kopje Thee+ wisten te vinden! Na een oproep 
tijdens de Medelanderstafel, een (buurt)maaltijd in de Maarten Luther Kerk, heeft zich een 
aantal mensen  gemeld die een klus in de aanbieding hadden. Verspreid over twee 
avonden hebben de leden van de bijbelstudiegroep bij verschillende mensen in de buurt 
klussen gedaan. Geschilderd, kasten in elkaar gezet, schilderijen opgehangen. En 
tussendoor zijn er mooie gesprekken gevoerd! Meer weten over Kopje Thee+? Bel even 
met diaconaal medewerker Sofia Nap op het diaconaal bureau. 

Nieuw project Kopje Thee plus in Amstelveen  
De lutherse Johanneskapel in Amstelveen investeert in vernieuwing. Samen met de 
Diaconale Instelling het Oude Vrouwen en Mannen Huis geeft de Diaconie ondersteuning 
(in tijd en geld) aan de opzet van een project Kopje Thee+ in Amstelveen. We hopen in de 
zomer een diaconaal medewerker aan te kunnen stellen. Attendeert u mogelijke 
belangstellenden op de vacature? Lees verder. 
 

Introductiebijeenkomst nieuwe ambtsdragers / bestuurders / vrijwilligers 
In de afgelopen tijd en de komende maanden traden en treden er maar liefst 26 nieuwe 
mensen aan in onze Brandpunten, besturen etc. Het is geweldig dat er zoveel mensen van 
harte bereid zijn om tijd en energie te geven aan de activiteiten in en vanuit onze 
gemeenschap. Op woensdag 21 april organiseren we een introductiebijeenkomst voor hen 
(17.30 - 20.30 uur in de Maarten Luther Kerk). Nieuw en nog geen uitnodiging ontvangen? 
Meldt u even bij het diaconaal bureau. 

Steun aan projecten in Amsterdam  
De Diaconie besloot in haar vergadering van 9 maart op voorstel van de Werkgroep 
Binnenland tot steun aan onder meer de volgende projecten: 
* Drugspastoraat € 11.500 
* Project Vrouwen op straat € 4.000 
* Diaconaal Jaar € 3.500 
* WOU (opvang vluchtelingen) € 5.000 
* Jeannette Noëlhuis € 2.500 
* Kruispost (medische hulp aan dak/thuislozen) € 2.500 

Steun aan projecten wereldwijd 
De Diaconie besloot in haar vergadering van 9 maart op voorstel van de Werkgroep 
Buitenland tot steun aan onder meer de volgende projecten: 
* Gaza Cultural Centers (jongerencentrum) i.s.m  Brandpunt Zuidoost  € 10.000 
* Sadaka Reut (kunstproject in Jaffa voor Joodse en Arabische jongeren) garantstelling; 

http://www.diaconie.com/
http://www.diaconie.com/omziennaarelkaar.html
http://www.diaconie.com/Diaconaal_en_ander_kader.html
http://www.diaconie.com/Diaconaal_en_ander_kader.html
http://www.wereldhuis.org/
http://www.schipholwakes.nl/
http://www.diaconie.com/nieuws/Vacature%20Kopje%20Thee+%20Amstelveen.html
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i.s.m. Maarten Luther Kerk  
* Dovenschool Managua i.s.m. de Lutherhof 
* Kameroen, project voedsel en milieu € 4.000 
* Peru, educatie jongeren i.s.m. Lutherse Evangelische Kerk Peru € 4.000 
* Thailand, opvang Birmese vluchtelingen i.s.m. Kerk in Actie € 4.000 
* Brazilië, ADL, opleidingsinstituut voor plattelandsjongeren in Espírito Santo i.s.m. de 
Lutherse kerk aldaar € 4.000. Van dit laatste project ontvingen we in het najaar van 2009 
een delegatie van leerlingen en staf in Zuidoost, Maarten Luther Kerk, de Wittenberg en 
het Van Brants Rus Hof. 
 

2 Diaconieteams in InGeestloop 
Op 16 mei lopen twee teams namens de Diaconie mee aan de GGZ-InGeestloop in 
Bennebroek. Het eerste team bestaat uit mensen van en rond de Lutherhof en het tweede 
uit bewoners van en rond het Van Brants Rushof. Er moet wel getraind worden, want de 
afstand is 10,4 km. Er kunnen eventueel nog een paar mensen bij; desnoods richten we 
een derde team op (diaconaat = immers bewegen). Even aanmelden bij de Diaconie. 
Uiteraard zijn supporters ook zeer welkom. Lees meer. 

Grootstedelijk Diaconaal Overleg.  
Dit platform van diaconieën uit de PKN-classis Amsterdam kwam op 11 februari jl. bij 
elkaar. Coördinator Evelyn Schwarz van het Wereldhuis praatte ons bij over dit project en 
presenteerde het ‘adoptieplan’. Bram Schriever (PKN-gemeenteconsulent classis 
Amsterdam) gaf informatie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  
Het volgend GDO is op donderdag 10 februari 2011 in Ouderkerk aan de Amstel. 

Diaconaal Pinkstercafé 
Inderdaad, we leven nog in de tijd voor Pasen, maar vragen u toch alvast om de datum van 
het Diaconaal Pinkstercafé te noteren: dinsdag 25 mei (‘3e Pinksterdag’) van 16.00-18.00 
uur in en rond de Maarten Luther Kerk (Dintelstraat). Speciaal bedoeld voor onze 
diaconale bestuurders en vrijwilligers en ander kader, en voor de vele partners in onze stad 
waar we mee samenwerken. Wees welkom! 

Diaconie evalueert en kijkt vooruit  
Op 9 maart hadden we als Diaconie een evaluatie van het werk in de periode van 2006 - 
heden. Met begeleiding van Willemien Boot van de Schinkel gingen we na of we ons 
kerndoel gehaald hebben: minder fonds en meer betrokkenheid. De Diaconie was hier 
positief over, maar tegelijk zien we ook nog heel wat kansen en opdrachten. Deze 
maanden gebruiken we om onze visie en doelen voor de komende tijd – we kijken rustig 
vooruit naar (Lutherjaar) 2017 - te verwoorden. Daarna willen we dit graag in bredere kring 
bespreken. U hoort hier nader over. 

Agenda  

20 maart: ALV Federatie van Diaconieën 

21 maart: Lutherse Wake Schiphol-Oost 

28 maart: Bevestiging diakenen OLK 

31 maart: DB Diaconie / OMVH 

 

 8  april: DB Diaconie 

17 april: Melanchtondag 

21 april: Introductiebijeenkomst nieuwe mensen    

 

 

11 mei: Diaconievergadering (in het Wereldhuis) 

16 mei: GGZ InGeestloop 

22 mei: Kerkennacht OLK 

25 mei: Diaconaal Pinkstercafé (MLK) 

25 mei: Gemeentediakenen 

 

 8 juni: DB Diaconie 

10 juni: Afsluiting Retourtje Water 

15 juni: Werkgroep Buitenland 

 

26 augustus: Werkgroep Binnenland 

     

http://www.diaconie.com/nieuws/GGZInGeest-Sponsorloop.html

