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‘We blijven
appelboompjes
planten’
Diaconie: elk mens telt!

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen
aan de deur van de slotkapel in Witteberg sloeg. Op weg naar dit

Sinds 1588 zetten we ons als Lutherse Diaconie
van Amsterdam in voor mensen die tussen wal
en schip vallen. Dat doen we graag samen met
anderen. We geloven in verbinden in plaats van
verdelen. In het versterken van gemeenschapszin,
want mensen hebben mensen nodig.
We willen een stad waarin niemand zich hoeft te
‘verstoppen’ vanwege geloof, geaardheid of afkomst;
waarin elk mens telt. We ondernemen en steunen
programma’s met en voor mensen die gevlucht,
dak- en thuisloos, verslaafd, uitgesloten zijn. Vooral
in Amsterdam, maar ook wereldwijd. We gaan daarbij
uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Ons
geloof inspireert ons hierbij.

‘Lutherjaar’ willen we als Diaconie nog uitdrukkelijker diaconaal
investeren ìn en mèt onze lutherse gemeenschappen in Amsterdam.
Dat staat in het nieuwe beleidsplan 2011-2017 dat als motto
‘We blijven appelboompjes planten’ heeft. Lees het hele beleidsplan
op www.diaconie.com. Waarom het dit motto meegekregen heeft,
leest u op de volgende pagina.

Retourtje Water
Wat een feest werd de afsluiting van
Retourtje Water! In polonaise liepen de
200 basisschoolleerlingen die deelnamen
aan het milieuproject door de Oude Lutherse
Kerk. Samen met het Amsterdams Natuur
en Milieu Educatie Centrum en Waternet
nam de Diaconie in 2007 het initiatief voor
Retourtje Water. De Diaconie wil hiermee op
een praktische en vrolijke manier aandacht
vragen voor duurzaamheid. Lees verder
op pagina 2.

Projecten
Appelboompjes
“We blijven appelboompjes planten.”
Dat verwijst naar de uitspraak van Luther:
“Als ik wist dat morgen de wereld ten onder
ging, zou ik toch vandaag nog mijn appelboompjes planten.” Wat bedoelde Luther daarmee?
Dat hij ondanks slechte vooruitzichten toch zou
blijven investeren in de toekomst. Dat is ook de
bedoeling van de diaconie, blijven investeren in
de toekomst. Het durven investeren in de zorg
voor mensen van morgen. Dat betekent dat je in
contact komt met mensen. Mensen die anders zijn
dan jij. Mensen die hulp nodig hebben.
De Poolse journalist Kapuscinski heeft veel reizen
gemaakt, met name in Afrika en Azië. Bij voortduring
komt hij de ander tegen die anders is dan hij…..,
een vreemdeling! En, constateert hij, je kunt dan op
verschillende manieren reageren op deze mens die
anders is dan jij. Je kunt muren om je heen bouwen;
je kunt oorlog voeren als reactie op het anders zijn
en je kunt de ander buitensluiten. Deze reacties op de
ander komen voort uit angst. En waar angst heerst,
kan geen vertrouwen bloeien.
Volgens hem kan het ook anders. Is het niet beter
de ander aan te kijken en met hem in gesprek te
gaan? Zo kan je zijn anders zijn gaan leren kennen
en respecteren. Zo doen wij het ook als diaconie,
door oog en oor te hebben voor het wel en wee
van de ander die anders is dan jij. Dat leidt tot
zorgen voor en ondersteunen van de ander. Dat
zijn de bekende diaconale waarden van waaruit
wij werken. Het is een vorm van appelboompjes
planten. Investeren in de mens van morgen,
ook al zijn ze anders dan jij.
Christine Aalders,
(vice)voorzitter
Lutherse Diaconie
Amsterdam

in

Amsterdam

“Ik ga later kranen
aanleggen in landen
waar geen goed water is”
Op 10 juni werd de derde en laatste ronde
van Retourtje Water afgesloten. Tijdens het
afgelopen schooljaar onderzochten de leerlingen het water in de buurt van de school,
namen ze het eigen waterverbruik onder de
loep en vergeleken ze dat met het drinkwaterverbruik van kinderen in Niger.
Nadat alle leerlingen in blauwe t-shirts waren gehesen,
presenteerden de deelnemende bovenbouwklassen
uit verschillende delen van de stad hun verwerking.
Op de melodie van ‘We will, we will rock you’ was
bijvoorbeeld een nieuwe tekst gemaakt: ‘wij willen,
wij willen water’. Ook werd er een revolutionaire
uitvinding gepresenteerd waarmee via een proefopstelling werd getoond hoe je met water uit de
gootsteen energie kunt winnen.
Basisschool Olympus uit IJburg won de Retourtje
Water Wisselbokaal en een schoolreisje met de
Fluisterboot over het Naardermeer. De leerlingen
hadden van beschilderde schoenendozen een waterdragende vrouw gemaakt met, in de vorm van
druppels, oplossingen voor het waterprobleem. Ze
vertelden dat ze ontdekt hebben hoe bijzonder het
is dat er hier goed water uit de kraan komt. Sherwin:
“Ik ga later toiletten en kranen aanleggen in een
land waar geen goed water is”. Een medeleerling:
“Dan ga ik mee om waterputten aan te leggen”.

“Je maakt het niet elke dag mee dat je oude mensen heel erg
blij maakt. Door die dag heb ik mijzelf voorgenomen dat ik later
ook oude mensen wil helpen”, zegt Rob naar aanleiding van
zijn maatschappelijke stage. Diaconaal werker Sofia Nap begeleidt
middelbare scholieren uit de Rivierenbuurt bij hun maatschappelijke
stages. De stages focussen op ontmoeting tussen jongeren en ouderen.
Twee leerlingen van het Nova-college in Amsterdam-West hebben mensen
uit onze gemeente geïnterviewd over hun kleurrijke leven. Door deze
ontmoeting kwamen de leefwerelden van oud en jong dichter bij elkaar.
Ook zijn leerlingen van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides
een dagje op het Diaconaal bureau geweest. Zij hebben geholpen met
een burenlunch en zijn de buurt ingetrokken met schoenendozen om
(kinder)spullen op te halen voor Stichting Edukans. “Uiteindelijk vond ik
het een leuk project en wat ik ervan geleerd heb is dat zelfs een kammetje
in arme landen kan helpen”, zegt Marisksa. Eelco: “De inzameling bewijst
dat Nederlanders niet altijd zo gierig zijn als iedereen altijd zegt.”

Stap Verder is de naam van het in september geopende diaconaal oecumenisch
centrum aan de Hoogoord in Zuidoost.
Het nieuwe centrum wil inwoners van Zuidoost
steunen om een stap verder te komen in hun
leven door middel van diverse activiteiten, zoals
een spreekuur, een kenniscentrum, taallessen
en een ouder- en kindproject. De stadsdeelwethouder Urwin Vyent onthulde de nieuwe
naam van het centrum.

Start Kopje Thee+ in
Amstelveen
In navolging van de Rivierenbuurt is ook
in Amstelveen het project Kopje Thee+ van
start gegaan. Diaconaal werker Judith van
den Berg-Meelis voert vanuit de Johanneskapel buurtopbouwwerk uit. Ze bezoekt
mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken en brengt mensen bij elkaar.

Sterke vrouwen in het
Harriët Tubmanhuis
Martha Juriaans (diaken Zuidoost) en Bianca
Gallant (lid diaconiewerkgroep binnenland)
bezochten het Harriët Tubmanhuis. Het huis is
genoemd naar een Amerikaanse strijdster tegen
de slavernij. Een korte impressie van het bezoek.

Broodjes en schoenendozen

Een nieuw Diaconaal
Oecumenisch Centrum

Het Harriët Tubmanhuis is een tijdelijke opvang voor
vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door
procedureproblemen niet in de reguliere opvang
terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam Zuidoost. Er zijn acht
slaapkamers, een klein kamertje en een noodbed
beschikbaar naast een gemeenschappelijke huiskamer,
twee keukens, douches en andere voorzieningen.
Wij werden hartelijk ontvangen door twee vrijwilligers
en de aanwezige bewoners. Tijdens het drinken van
een kopje thee, vertelden de bewoners iets over
zichzelf. Deze verhalen varieerden van zeer schrijnend
tot enigszins hoopgevend. Ook mochten wij bij één
van de vrouwen in haar kamer - die zij met haar
twee kinderen deelt - kijken.
Het Tubmanhuis dankt zijn bestaan aan giften en
fondsen die zij ontvangen. Een van de vrijwilligers
bedankte hartelijk voor de donatie die zij ontvingen
van de Lutherse Diaconie. Op de terugreis konden
wij niks anders tegen elkaar zeggen dan: “Wat een
sterke vrouwen en wat een geluk dat dit soort
projecten bestaan in Nederland!”

De eerste activiteiten zijn al uitgevoerd. Er is een
diaconale maaltijd
gehouden, er zijn
diverse concerten
geweest en er is
een Sinterklaasviering en kinderkerstvoorstelling
voor de buurt
georganiseerd.
Bij de diaconale
maaltijd waren ook Stichting Vluchtelingenwerk, de Kledingbank Amstelveen en een groep
Ethiopische Lutheranen uitgenodigd. Zo kon
onder het genot van een drankje en een Ethiopische maaltijd informatie uitgewisseld worden.

“Er ging een wereld
voor me open”
In het cellencomplex op Schiphol-Oost
zitten vreemdelingen gevangen. Het zijn
voor het merendeel mensen die niet iets
strafbaars gedaan hebben, maar geen
geldige verblijfsdocumenten hebben.
De justitiepastores geven pastorale bijstand
en houden wekelijks een kerkdienst voor
de gevangenen. De Diaconie coördineert de
kapelgroep. Tien vrijwilligers van kerken rond
Schiphol zijn bij toerbeurt aanwezig tijdens de
diensten als teken van verbondenheid tussen
de kerk buiten en de kerk binnen de muren.
Vrijwilligster Henny Lesmeister: “In het cellencomplex ging er een wereld voor me open.”

Projecten

Wereldwijd

Vanouds zet de Diaconie zich in voor
wezenzorg. De weeshuizen van toen
bestaan niet meer, maar ons DiaconieWeeshuis zet zich nog steeds in voor
jeugdzorg. In Amsterdam doet ze dat
samen met Spirit (jeugd- en opvoedhulp).
In het buitenland wordt op een andere
manier ondersteuning geboden.

Bezoek uit Moldavië
In oktober bezocht een delegatie van
Moldavian Christian Aid (MCA) Nederland.
MCA is een oecumenisch initiatief van de
Lutherse, orthodoxe en baptistenkerken
in Moldavië. MCA probeert door middel van
projecten, advies en trainingen mensen
in nood te helpen en empowerment te
bieden aan kerken en mensen.
De delegatie bestond uit zes leden, deels
priesters, deels projectleiders van MCA. Uiteraard deed de delegatie tijdens het bezoek
onze hoofdstad aan. Ze bezocht het christelijk
bezoek- en reïntegratieproject Het Scharlaken
Koord op de Wallen. Dat was voor de Moldaviërs
een schok. Achter de ramen zitten veel OostEuropese vrouwen. De coördinator van Het
Scharlaken Koord vertelde hoe de vrouwen
in dit werk verzeild raken. De delegatie werd
daarbij gewezen op haar verantwoordelijkheid
van voorlichting, preventie en nazorg in
Moldavië. Er volgde een discussie over hoe
dat al dan niet moest. Het maakte diepe
indruk op de delegatieleden en het heeft ze
zeker aan het denken gezet over opvang,
hulp en reïntegratie van prostituees.

Steun aan alleenstaande
jonge moeders
In eigen land steunt MCA via het project
‘Begin van het Leven’ twintig alleenstaande jonge moeders uit kwetsbare
gezinnen in de stad Chisinau.

Voorlichting in Ghana

Bezoek aan
Warschau
Op uitnodiging
van de Lutherse
Gemeente Warschau,
bracht een delegatie
uit Amsterdam een
bezoek aan de Poolse
hoofdstad. Al 28 jaar
worden er regelmatig
bezoeken over en
weer gebracht, traditiegetrouw rondom
eerste Advent.
De directe aanleiding voor de uitnodiging was het vliegtuigongeluk bij Smolensk in april,
waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. De Lutherse Gemeente Warschau verloor
bij dit ongeluk onder andere een van hun predikanten, pfr Adam Pilch.
Een van de hoogtepunten van het bezoek was de avondmaalsdienst in de Trinitatiskerk
met voorgangers Piotr Gas en Marieke Brouwer. Marieke: “Daar stond ik dan, op de
kleine witte kansel tegenover een Poolse gemeente. Van de preek die ik hield was een
vertaling opgenomen in het liturgieboekje. We vierden gezamenlijk het Avondmaal.
De gemeente kwam naar voren en knielde neer om brood en wijn te ontvangen. Daarna
knielde mijn collega Pjotr om deze eveneens te ontvangen. Ook ik knielde neer, een
ontroerende houding van dienstbaarheid en nederigheid, heilzaam voor predikanten die
altijd de dienst uitmaken. Het was een ontroerende dienst waarin we samen de eerste
Advent vierden en brood en wijn deelden dwars door taalbarrières heen.”

Jolien van der Geugten is promovenda bij de
Hogeschool INHolland. Met steun van het Luthers
Diaconie-Weeshuis doet ze onderzoek naar
denkbeelden en praktijken t.a.v. seksualiteit
van jongeren in het noorden van Ghana. Op
basis van dit onderzoek zal ze adviezen geven
over voorlichtingsmiddelen voor deze doelgroep.
Jolien: “In 2000 heb ik een aantal maanden bij
een Ghanese familie gewoond. Jonge meiden
vroegen mij toen hoe je hiv kunt krijgen. Ik heb
met de meeste mensen contact gehouden en wil
nu door middel van een promotieonderzoek bijdragen aan de gezondheidssituatie en de toekomst
van de jongeren daar.” Kijk voor meer informatie
op www.onderzoekinghana.waarbenjij.nu.

Sociale
duurzaamheid
Het goede bewaren
De lutherse diaconie in Amsterdam is actief sinds
1588. We houden onze geschiedenis graag in ere,
uit respect voor al die mensen die ons in het diaconaat zijn voorgegaan. Bovendien moet je weten
waar je vandaan komt om te weten waar je heen
gaat. Via de Luther Collectie Amsterdam ‘bewaren’
we het goede uit ons verleden. De Collectie omvat
(kunst)voorwerpen uit de geschiedenis van de lutheranen, in het bijzonder de Amsterdamse lutherse
geschiedenis. De Collectie is verbonden aan het
Evangelisch-Luthers Oude Mannen- en Vrouwenhuis - één van onze diaconale instellingen - en is
te vinden in De Wittenberg in Amsterdam. U kunt
de Luther Collectie ook digitaal bezoeken:
www.luthercollectieamsterdam.nl.

Noodhulp voor Haiti
De Diaconie voerde dit jaar noodhulpacties voor Haiti (aardbeving) en Polen
(overstromingen). Maar ook hulpacties die minder media-aandacht krijgen,
werden door de Diaconie gesteund. Zo steunden we de Presbyteriaanse Kerk
van Ghana met 5.500 euro bij het geven van noodhulp na grote overstromingen.

Sofia Nap en
Judith van den
Berg-Meelis in
de stijlkamer
van De Wittenberg met in
hun midden
een vroegere
diaconessenoutfit.

In het eerste jaar na de geboorte van hun
kind krijgen ze medicijnen, babyvoeding,
babykleding en luiers. Ook worden ze
geholpen met het verkrijgen van kinderbijslag,
beroepsoriëntatie en psychologische begeleiding. Daarnaast krijgen de moeders trainingen
over ‘alleenstaand ouderschap en kinderverzorging’, ‘risico’s en gevolgen van abortus’,
‘hiv/aids-preventie’, ‘preventie van huiselijk
geweld’ en ‘preventie van vrouwenhandel’. De
Diaconie steunde MCA in 2010 met 5000 euro.

Lutherhof
Al meer dan honderd jaar biedt Rijksmonument
De Lutherhof ‘beschermd wonen’. Daarmee is
het een aansprekend voorbeeld van sociale
duurzaamheid. De betrokkenheid en onderlinge
band tussen de bewoners wordt versterkt door
de kwartaalborrels, zomerse tuinfeesten en het
gezamenlijk vieren van feestdagen.

Diaconie in cijfers
In 2009 besteedden we 497.727 euro. Voor 2011 hebben we in totaal aan uitgaven 577.800 euro begroot.
We verwachten meer steun te moeten verlenen in verband met de gevolgen van de economische crisis.
Ook starten we in de lijn van ons beleidsplan ‘We blijven appelboompjes’ nieuwe projecten.

Met de activiteiten rond het honderdjarig bestaan
(2009) is ook de band met de buurt verstevigd.
Dit jaar opende zij haar deuren voor buurtbewoners tijdens culturele activiteiten, zoals
het Huiskamerfestival en muzikale voorstellingen
waarbij optredens in de bestuurskamer, in het
gebouw en in de tuin plaatsvonden.
Uitgaven 2009
Geld, uitvoering en indirect
1. Steun diaconale projecten
60%
2. Eigen diaconaal werk
21%
3. Beleid, bestuur, beheer, bureau 19%

Naar werkvelden
1. Omzien naar elkaar
2. Amsterdam
3. Landelijk
4. Wereldwijd
5. Communicatie

14%
38%
7%
37%
4%

Naar thema’s
1. Duurzaamheid
2. Hiv/aids
3. Sociale uitsluiting
4. Jongeren
5. Ouderen
6. Vluchtelingen/migranten

11%
13%
18%
23%
14%
21%

Om de band met de buurtbewoners te verstevigen, worden er nieuwe activiteiten gestart,
zoals handwerken, breien en lezen. Daarbij zijn
bewoners uit de buurt welkom. Bewoners komen
zelf met suggesties en worden gestimuleerd
tot het nemen van initiatieven die de band met
andere (buurt)bewoners kunnen versterken.
De Lutherhof blijft in beweging.

Mensen
Adofo eet stamppot
Er zijn in Amsterdam naar schatting 15.000
migranten zonder geldige verblijfspapieren.
Samen met anderen zet de Diaconie zich voor
hen in via het Wereldhuis, Stap Verder, de
kapelgroep Schiphol-Oost en via diaconale
maaltijden. Een van die 15.000 is Adofo.
Adofo is 33 jaar en komt uit Ghana. Hij kwam zes
jaar geleden naar Nederland om een beter bestaan
op te bouwen. Dat valt niet altijd mee, maar Adofo
doet zijn best. “Mijn geloof houdt me staande en het is fijn om in de Lutherse gemeente
mensen te ontmoeten die als een familie voor mij zijn”, zegt Adofo.
Om te kunnen overleven doet Adofo vrijwilligerswerk waarvoor hij een kleine vergoeding
ontvangt. Ook volgt hij een opleiding in de zorg. Via Kopje Thee+ kon een stage voor
hem geregeld worden. “Zo heb ik toch nog houvast bij terugkeer als ik niet in Nederland
mag blijven.” Adofo is al aardig ingeburgerd, want hij eet zelfs stamppot. “Maar het is
niet mijn lievelingsmaaltijd”, zegt hij er bij.

Wat drijft ons?
Dat moet gebeuren!
Heinz Massop (77) is al 16 jaar diaken. Hij is vice-voorzitter van de gemeentediakenen en lid van het diaconiebestuur. Wat doet hij zoal als diaken? Heinz: “Ik breng
huisbezoeken aan voornamelijk ouderen. Ook ga ik soms
naar iemand toe die financieel in de knel zit om poolshoogte
te nemen, mee te denken en zo nodig via de diaconie hulp
te geven. In kerkdiensten collecteer je en assisteer je bij
het Avondmaal.”

Diaconaat doe je met
elkaar. Doet u mee?
De Diaconie is onderdeel van de EvangelischLutherse Gemeente Amsterdam. Een levende
gemeenschap die werkt aan vernieuwing en
betrokkenheid in onze stad. Verspreid over de
stad zijn er kerkgemeenschappen (Brandpunten)
rond vijf locaties: Oude Lutherse Kerk aan het
Spui (Centrum), De Nieuwe Stad (Zuidoost),
Augustana (West), Maarten Luther Kerk (Zuid)
en de Johanneskapel (Amstelveen).
Er is volop samenwerking met andere kerken en
partners, zoals de diaconie van de Protestantse
Kerk in Amsterdam. Immers diaconaat doe je
samen. Doet u mee? We zoeken vrijwilligers die
met tijd, creativiteit en energie willen investeren
in sociale en ecologische duurzaamheid.
Zie voor het vacatureoverzicht www.diaconie.com.
U kunt de Diaconie ook financieel steunen via een
gift op ING 4620048. Of vraag de folder Notariële
akten, erfenissen en legaten bij ons op.

Omzien naar elkaar
Diakenen en diaconale vrijwilligers
van de Lutherse gemeenschap zetten
zich het hele jaar in voor mensen
die aandacht of steun nodig hebben.
Zo werden 50 mensen uitgenodigd om
mee te gaan met de diaconale vakantieweken in Lunteren, Diessen of elders.
Met kerst werden 354 mensen verblijd
met een kerstgroet, vergezeld van een
kerststol of doosje bonbons. Ook werden
door de verschillende kerken – wij noemen
ze brandpunten – uitjes georganiseerd
voor ouderen. Met kerst en Pasen worden
er groeten verstuurd naar gevangen
vreemdelingen op Schiphol-Oost.

Diaconie is bewegen
Diaconaat is voor ons: je niet neerleggen bij onbarmhartigheid en onrecht, maar
in beweging komen. In dit Jaarbericht leest u er over. Met de deelname aan de GGZInGeestloop komen we letterlijk in beweging. In 2010 liepen we met drie teams mee aan
deze loop van ruim 10 kilometer. De Diaconie combineert dit met steun aan een sociaal doel.
Ook in 2011 doen we weer mee.

Waarom diaken? Heinz: “Omdat ik gevraagd ben en vond
dat ik ‘ja’ moest zeggen. Eigenlijk heb ik het van m’n
moeder en stiefvader geërfd, zij waren ook heel actief.”
Op de vraag of de diaconie eigenlijk nog wel nodig is en of de kerk zich niet kan
beperken tot kerkdiensten, reageert Heinz haast verontwaardigd: “De kerk zou haar
plicht verzaken als ze niets aan diaconaat deed. Armen moeten geholpen worden.
Dat moet gebeuren. Zeker in deze tijd, want van de huidige regering hebben we niet
veel te verwachten!”

Liefde van mens tot mens
Mevrouw Brouwer-van Hylcklama Vlieg (94) is Luthers diacones. Een diacones
is een protestantse verpleegster die de verpleging als liefdewerk verricht. “Het begon
allemaal met een preek”, vertelt ze. “Een moedige preek net na de oorlog die de
mensen aanstak tot naastenliefde. De predikant preekte dat de liefde van mens tot
mens belangrijker is dan het nadragen van mensen die ‘fout’ waren in de oorlog.
Dat vond ik in die tijd zo bewonderenswaardig dat ik besloot om diacones te worden.
Dat was nogal een stap omdat een diacones maar de helft van het salaris van een
verpleegster kreeg. Bovendien moest je ingezegend worden en een gelofte afleggen.
Trouwen mocht wel, maar alleen als God dat op je pad bracht.”
“Vaak had je in je werk met ziekte, dood en verdriet te maken, maar ik zocht altijd
de zonzijde van het leven op en probeerde mensen op die manier op te beuren.
Ik ben altijd blijven geloven dat als je in moeilijkheden bent, God je bijstaat. Elke dag
die God ons geeft, dient ergens voor.”

Je bent er niet alleen voor jezelf
Hildegard Essed is 54 jaar en sinds twee jaar diaken. Ze
werkt als docent en coördinator op het ROC. Waarom zei
ze ‘ja’ op het diakenwerk? Hildegard: “Ik merkte dat ik
meer wilde dan alleen maar met mijn carrière bezig zijn.
Ik leerde studenten hoe ze in de zorg behulpzaam voor
ouderen moeten zijn en hoe zij als een hulpverlener zwakkeren in de samenleving kunnen bijstaan. Maar buiten mijn
werk deed ik niets met die theorie. Op mijn vijftigste wilde
ik wat meer tijd vrijmaken om wat te betekenen voor hulpbehoevenden. Het diakenwerk in de Lutherse kerk bleek
voor mij een oplossing om de theorie in mijn dagelijks leven
uit te voeren.”
Hildegard is vooral actief in het bestuurlijke werk van de Diaconie. In Zuidoost denkt
ze mee over het nieuwe initiatief Stap Verder (zie elders in dit Jaarbericht). Ze is lid
van het dagelijks bestuur van de Diaconie en helpt zo mee invulling te geven aan
het Lutherse diaconale werk in de stad. Hildegard: “Mijn drijfveer is zorgen voor een
ander. Weten dat je er op deze wereld niet alleen bent voor jezelf.”

Stille hulp aan stadgenoten
Ondanks de vele voorzieningen en regelingen vallen er regelmatig mensen in onze
stad tussen wal en schip. De Diaconie probeert samen met anderen waar mogelijk en nodig
bijstand te geven. Soms via directe contacten van gemeentediakenen of diaconaal medewerkers.
Vaak ook door partnerorganisaties te steunen bij deze hulpverlening. Zo werden er voor
noodhulp aan stadgenoten in het afgelopen jaar bijdragen gegeven aan oecumenisch centrum
de Open Deur (Begijnhof), Kerk & Buurt Noord, het fonds Bijzondere Noden Amsterdam
(www.ssbna.nl) en de opstartkosten van het Fonds Acute Nood in Geuzenveld en Slotermeer.
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