Diaconale Info december 2011
‘Een stad van vrede zoeken wij, een stad ver weg, een stad dichtbij…’
(Adventslied Wim Pendrecht)

Yael en Mahmoud (voorgrond), deelnemers van vredesproject Sadaka Reut in Jaffa,
op bezoek ‘In de zwaan’.

Diaconale Adventsactie 2011 gestart: ‘Een stad van vrede zoeken wij’
In de Brandpunten startte zondag 27 november de Diaconale Adventsactie. Het thema „Een
stad van vrede zoeken wij‟ is afkomstig van het gelijknamige Adventslied van Wim Pendrecht.
In de Augustanakerk werd het lied al gezongen; Kerk in Actie-medewerker Feije Duim lichtte
de projecten toe die dit jaar in de schijnwerpers staan – waaronder Sadaka Reut. Ook wordt er
na de diensten olijfolie uit de Palestijnse gebieden verkocht. Zie www.diaconie.com

In Christ we are together: lutherse bisschop Thailand dankt voor het meeleven
Op 30 oktober jl. baden en collecteerden we in onze kerkdiensten voor Thailand en Cambodja,
getroffen door overstromingen. We konden € 2.000 overmaken voor noodhulp. We stuurden
namens de lutherse gemeenschap in Amsterdam tevens een groet naar de lutherse kerk in
Thailand. Van bisschop Banjob Kusawadee van deze kerk ontvingen we een bedankje:
‘Thanks again for thinking of us, may God strengthen us and give us wisdom from above, while
we are facing this situation, so, we can help other people who are in more worser situation than
we are. In Christ we are together’. Zie www.diaconie.com/Noodhulp

Stap Verder
„Stap Verder‟ is het Diaconaal Oecumenisch Centrum aan de Hoogoord in Amsterdam
Zuidoost. Het Luthers Brandpunt in Zuidoost is mede-oprichter en de Diaconie steunt Stap
Verder financieel en met advies. Activiteiten zijn o.a. gratis Nederlandse les, advies bij toegang
tot medische zorg en het beantwoorden van vragen over instanties en procedures in het woud
van regelgeving in Nederland, er is een spreekuur van Dokters van de Wereld en een sociaalpastoraal spreekuur. Stap Verder zoekt naar: dekens / dekbedden, een kopieermachine,
lesgevers in de Nederlandse taal, taalmaatjes en iemand met auto een die zo af en toe met 3
of 4 bezoekers van Stap Verder een bezoek wil brengen aan de kledingbank in Amstelveen.
Informatie bij Erika Feenstra erikafeenstra@stapverder.org, tel. 020-8457566.
Zie ook www.stapverder.org

Werken aan werk
Met de groep gemeenteleden die op zoek zijn naar een baan komen we weer elkaar op 26
januari. Doel: elkaar suggesties geven, elkaar bemoedigen en praktisch bijstaan. We
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combineren dit met een maaltijd. Informatie bij de diaconie.

Fonds Bijzondere Noden – SSBNA 75 jaar
Het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam ondersteunt jaarlijks 1000 mensen in onze stad die
tussen wal en schip vallen van de bestaande voorzieningen en noodhulp behoeven. En dit
aantal neemt toe! In 2011 bestaat dit Amsterdamse Fonds 75 jaar. Op 16 november werd dit
„gevierd‟ in aanwezigheid van o.a. burgemeester van der Laan. Diaconieën en
caritasinstellingen in onze stad zijn bij het fonds betrokken. Uiteraard kijken we hierbij tevens
naar de analyse van de hulpvragen. Het is immers ook belangrijk om het aanhangig te maken
als voorzieningen te kort schieten. www.ssbna.nl

Schiphol-Oost cellencomplex
Als kerken in Amsterdam en omgeving zijn we betrokken bij de gevangen vreemdelingen in het
cellencomplex van Schiphol-Oost. Zo zijn er via de kapelgroep bij alle vieringen daar altijd
ministens twee vrijwilligers aanwezig. Drie gemeenten bereiden de Adventsgroet aan de
gevangenen voor. Alle 180 gevangenen ontvangen zo een persoonlijke groet van een
gemeentelid en tevens – dankzij bijdragen van verschillende kerken - een telefoonkaart.

Welk appelboompje plant u?
Tijdens de Open Monumentendagen in september in de Oude Lutherse Kerk vroegen we de
bezoekers te reageren op de vraag „Welk appelboompje plant u?‟ Dit leverde zulke
inspirerende reacties op dat we er een boekje van gemaakt hebben. Dit is zo enthousiast
e
ontvangen dat we al aan een 2 druk toe zijn. Wilt u het boekje – bv. voor onder de kerstboom
of als nieuwjaarscadeautje („houd moed‟) - ook hebben, dan kunt u het bestellen bij de
Diaconie. We vragen om een bijdrage naar draagkracht: minimaal € 2,50 (excl.
verzendkosten), of meer. Met de extra opbrengsten steunt u dan weer de diaconale projecten.

Steun aan partners en projecten
De Diaconie besloot in haar vergadering van 8 november op voorstel van de Werkgroep
Binnenland tot steun aan:
* Maatschappelijke stages (Jeugdwerk PKA): € 1.500
* Logeerhuis (time-out voor allochtone meiden en vrouwen) € 2.500
* Kerk en Buurt Noord: Kans- en pechpot: € 500
* Vrouwen Pastoraat Seksueel Geweld (VPSG): € 1.000
* Kruispost (medisch spreekuur dak- en thuislozen/migranten): € 2.500
* Open Deur, extra gift voor noodhulp: € 1.500
* Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC): € 1.000
* Medicijnpot, noodpot voor medicijnhulp voor dak- en thuislozen/migranten € 1.000
* Vluchtelingenactiviteiten Rivierenbuurt: € 400
* Samen met de Protestantse Diaconie besloten we tot een eenmalige bijdrage van elk € 500
voor de inrichting van de nieuwe locatie van de voedselbank „Hoop voor morgen‟ in Zuidoost.

Goedbezochte Groninger Dienst
De Groninger Dienst van 23 oktober in de Oude Lutherse Kerk werd goed bezocht. Ruim 300
mensen namen deel aan de door ds. Harry Donga geleide dienst. Het Wereldhuis was met een
stand en vrijwilligers aanwezig om voorlichting te geven en ook de collecte was voor het
Wereldhuis. Lees het verslag en de preek. In 2012 is de Groninger Dienst gepland op 28
oktober.

Werkgroep buitenland en Haarlem
De Werkgroep Buitenland kwam bijeen op 16 november. De ZWO-groep van Haarlem was te
gast. Zij vertelden ons enthousiast over hun samenwerking met de African Divine Church in
Kenia en de manier waarop ze werken aan brede betrokkenheid in Haarlem bij het diaconale
werk van deze kerk. Lees verder.

Warschau
Ons partnerschap met Warschau bestaat in 2012 al weer 30 jaar! We proberen dit contact te
verbreden en te verdiepen. In de speciale Adventsgroet die we stuurden nodigen we hen uit
om volgend jaar met een delegatie naar Amsterdam te komen.
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Kerstactiviteiten
Onze diakenen en diaconale vrijwilligers zijn intussen weer volop actief met de voorbereidingen
van de kerstactie 2011. In de komende weken ontvangen ruim 265 mensen in en rond onze
gemeenschap een attentie. Omzien naar elkaar!
Namens Kerkenraad en Diaconie wordt er dit jaar aan 13 zusterkerken en diaconale partners,
waar we in de afgelopen twee jaar contact mee hadden, een Adventsgroet gestuurd. In
diaconaat gaat het om relaties.

Jaarrekeningen 2010 en begrotingen 2012
In de Diaconie van 8 november en de Kerkenraad van 21 november werden de jaarrekeningen
2010 en begrotingen 2012 van Diaconie en Diaconale Instellingen behandeld en goedgekeurd.
In 2010 waren de inkomsten van de Diaconie (excl. incidentele baten): € 548.137 en de
uitgaven € 545.104. Het is verheugend om te zien dat de inkomsten uit giften en collecten
stijgen. Dat is belangrijk voor het werk en voor het draagvlak. Voor 2012 begroten we
€ 518.116 aan inkomsten en € 535.000 aan uitgaven. Meer informatie in het volgend
Gemeenteblad en in het Jaarbericht.

Diaconale vakantieweken 2012
Binnenkort ontvangen de diakenen de SLOA-vakantiegidsen voor 2012. Kijkt u mee uit naar
mensen binnen de gemeente die zo‟n “vakantie met aandacht en/of met zorg“ goed kunnen
gebruiken? We ontvangen de aanmeldingen graag via het Bureau van SLOA / Bureau
Diaconie aan de Maasstraat, vóór 24 februari 2012. Voormalige gasten ontvangen de
brochures rechtstreeks.

Ziektekostenverzekering
Via ons loonadministrateur KKA kregen we informatie dat niet alleen medewerkers, maar ook
vrijwilligers mee kunnen doen met het door hen afgesloten collectief contract bij Agis of Pro
Life. Meer informatie op www.agiscollectief.nl/kkavrijwilligersagis of
www.prolife.nl/.collectief/kkavrijwilligers

Collecterooster 2012
Het nieuwe collecterooster vindt u op www.diaconie.com/diaconaal-kader; hier vindt u ook de
toelichtingen op de collecten. Het rooster is afgestemd met het landelijk rooster van Kerk in
Actie en dat van de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Diaconale updates
Uiteraard kunt u voor actuele informatie terecht op www.diaconie.com. En via Twitter
www.twitter.com/diaconieinmokum kunt u zich nog actueler laten updaten en zelf ook
reageren. In januari komt bij het Gemeenteblad het nieuwe Jaarbericht uit. Het thema wordt:
„Barmhartigheid in onze stad‟.

Diaconale Info
Wij versturen de Diaconale Info – om kosten en papier te sparen - bij voorkeur per e-mail. U
kunt vanuit de digitale versie dan ook direct “doorklikken” naar verdere informatie op internet.
Heeft u geen e-mail of ontvangt u de informatie liever per post: dat doen we natuurlijk ook
graag! Krijgt u de DI nu nog per post, maar wilt u hem liever per mail ontvangen: geef het ons
door! Als u geen prijs (meer) stelt op toezending horen we dat ook graag.

Agenda
2011
27-11
03-12
11-12
15-12
26-12

Start Diaconale Adventsactie (tot Kerst)
Sinterklaas in de Johanneskapel
Xmas voor dummies, Augustanakerk
Vergadering DB Diaconie
Kerstactiviteit en –maaltijd Spui

2012
10-01
26-01

Diaconievergadering
Bijeenkomst groep Werken aan Werk

Start „Plek onder de zon‟ (leerkrachten)
Grootstedelijk Diaconaal Overleg,
Johanneskapel Amstelveen
13-02 Vergadering Werkgroep Binnenland
14-02 Vergadering DB Diaconie
21-02 Vergadering Gemeentediakenen
22-02 Vergadering Werkgroep Buitenland
13-03 Vergadering Diaconie
24-03 Ontmoetingsdag Polenwerkgroepen,
Augustanakerk
25-01
09-02
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