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Diaconale Info Augustus 2011 

‘‘We are moved when these young people say that our response 
should not be hatred, but love’ (bisschop van Oslo Ole Chr. M. Kvarme over de 

reactie van Noorse jongeren op de aanslagen in Oslo en Utøya)  

 
Het diaconaal bureau kreeg een naam: ‘in de zwaan’ 

 

Diaconaal vakantiewerk 
Dit jaar gingen en gaan er 50 Amsterdammers mee met de diaconale vakantieweken in m.n. 
Lunteren, Doorn en Diessen. Op www.diaconie.com vindt u een verslag van een van de 
gasten, mevrouw Bep Pals. 

Diaconaat: Geloven met je handen  
Onlangs ontvingen we een berichtje van diaken Ute Braun van de Johanneskapel: „Gisteren 
met een hele kofferbak met kleren bij de Kledingbank langs geweest. Als ik het van tevoren 
zeg dan brengen de gemeenteleden op zondag hun spullen mee naar de kerk. Ook had ik een 
gift van een gemeentelid van € 50 bij me. Hier was „helpen waar geen helper is‟ helemaal op 
z‟n plaats, want de Kledingbank meldde: “Bedankt namens ons hele team. We willen het geld 
besteden aan de aankoop van een stofzuiger voor een Irakese mevrouw met veel zorgen en 
aan het eind van haar Latijn. Vanochtend vroeg ze ons om een stofzuiger en nu is er geld om 
er één te kopen”. 

Nieuwe diaconale activiteiten op het Spui 
In de Oude Lutherse Kerk pakt het diaconale-pastorale team enthousiast nieuwe activiteiten op. 
Zo werd er een goed bezochte zomermaaltijd georganiseerd. Ook werden er twee 
contactpersonen benoemd aan wie diaconale/pastorale meldingen/signalen kunnen worden 
doorgegeven, zodat voorkomen kan worden dat mensen tussen wal en schip vallen. Ook wordt er 
gestart met inloopbijeenkomsten. 

Werken aan werk 

In onze gemeente weten we van verschillende mensen dat ze hun baan kwijt zijn en werk 
zoeken. In een netwerkgroep „Werken aan werk‟ wisselen we ervaringen en tips uit. Begin 
oktober komt de groep van 6 mensen weer bij elkaar. Er kunnen nog twee geïnteresseerden 
bij. Bij het zoeken naar een baan is een netwerk erg belangrijk. Een stukje van zo‟n netwerk 
kunnen we als lutherse gemeenschap voor elkaar zijn. We zoeken vacatures voor de functies 
van o.a.: (juridisch) secretaresse of administratief medewerkster, klanten/helpdesk-
medewerker, conciërge/huismeester/koster en van sociaal gezelschapsdame. Zie ook 
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www.diaconie.com Kijkt u mee? Suggesties kunnen naar de Diaconie, en wij sturen ze graag 
door. Hartelijk dank voor uw aandacht namens de netwerkgroep. 

Opvolger Retourtje Water: Plek onder de zon 
In het komend schoolseizoen starten we een nieuw milieuproject voor bovenbouwgroepen van 
basisscholen. Samen met het Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum, Pico Sol en 
woningcorporatie de Alliantie, zetten we een hoofd-hart-handenproject op over zonne-energie 
met als titel „Plek onder de zon‟. Op Scheppingszondag, 9 oktober, besteden we er in alle 
Brandpunten aandacht aan.  
 

Diaconaal Jaar 
Binnenkort starten er weer 9 jongeren met het internationale diaconaal jongerenjaar in 
Amsterdam. Ze wonen in het Mission House (en twee op Oudezijds 100). De jongeren gaan 
meewerken in diverse diaconale projecten in onze stad, o.a. in het Wereldhuis. De Diaconie 
steunt het diaconaal jaar. Op zondag 4 september wordt de nieuwe groep verwelkomd en 
gezegend in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. De dienst begint om 10.30; u bent van harte 
welkom om de dienst bij te wonen en na afloop te blijven koffiedrinken en kennis te maken met 
de jongeren. 
 

Ontmoeting met Meta Floor van Sabeel (Oost Jeruzalem) 
Op maandag 5 september bent u van harte welkom voor een ontmoeting met Meta Floor. Meta 
is in 2007 door Kerk in Actie uitgezonden naar Sabeel, een oecumenisch centrum voor 
Palestijnse bevrijdingstheologie in Oost Jeruzalem. We starten om 18.00 uur in de Maasstraat 
148 („In de Zwaan‟), combineren het met een maaltijd en om 20.00 uur sluiten we af. U bent 
van harte welkom om er bij te zijn. Laat u het ons even weten als u wilt komen? 
 

Noorwegen 
Kort na de verschrikkelijke aanslagen op 22 juli in Oslo en op het eilandje Utøya werd er 
namens de lutherse gemeenschap van Amsterdam een boodschap van meeleven verstuurd 
naar de twee lutherse gemeenten in Oslo. Van de bisschop van Oslo, Ole Chr. M. Kvarme, 
ontvingen we een groet terug. We citeren: „We are now a people in mourning, and our 
churches provide space to express the pain and the agony, but also to get a glimpse of hope. 
A young generation has suffered immense losses, and we are moved when these young 
people say that our response should not be hatred, but love. Thousands upon thousands have 
taken to the streets, and we have experienced an unprecedented outburst of warmth, empathy 
and love‟. De volledige brief vindt u op www.luthersamsterdam.nl. 
 

Japan 
Van het Noodhulpteam van de Lutherse Kerken in Japan ontvingen we een verslag van hun 
hulpactiviteiten voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami van 11 maart. Naast een 
verslag van werkzaamheden bedanken ze alle gevers wereldwijd (waaronder onze lutherse 
gemeenschap): „It reminds us that we have been together with each individual Lutheran 
members and Christians all over the world. It is a very encouraging sign of hope that keeps us 
standing and walking forward on the troubled road with our Lord‟.  
Een kopie van het verslag sturen we u desgewenst graag toe. 
 

Honger in de Hoorn van Afrika 
Mede dankzij collecten in de Brandpunten en diverse giften van gemeenteleden kon 
onmiddellijk bij de start van de actie voor de Hoorn van Afrika een bijdrage van € 3.000 
geleverd worden. Mede namens ons doet Kerk in Actie, als een van de vaste leden van de 
SHO (Samenwerkende Hulporganisaties), mee. De ingezamelde gelden worden besteed via 
oecumenische partners in de regio o.m. via de Lutherse Wereldfederatie die o.a. in Dabaab 
werkt. Lees verder. 

Open Monumentendagen 

Op 10 en 11 september zijn weer de Open Monumentendagen. Diverse locaties in luthers 
Amsterdam doen mee. De diaconie is o.a. present in en rond de Oude Lutherse Kerk. Deze 
keer met het thema van ons beleidsplan „We blijven appelboompjes planten‟. Bezoekers 
worden uitgenodigd om via een levensgrote appelboom te laten weten welke appelboompjes 
zij zelf (gaan) planten. Er meldden zich al 15 vrijwilligers aan om mee te helpen bij de 
diaconiestand; het zou fijn als er nog twee bij komen. 

http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Netwerkgroep%20Werken%20aan%20werk.html
http://www.luthersamsterdam.nl/nieuws.html
http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/call-more-funds-horn-africa.html
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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 

Dit jaar bestaat de Stichting Samenwerking Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) 75 jaar. 
Een mooi staaltje van samenwerking tussen burgelijke gemeente, maatschappelijke 
organisaties, kerken en fondsen. Elk jaar helpt het fonds zo‟n 1000 Amsterdammers in acute 
nood die tussen wal en schip van de voorzieningen vallen. Maar er is onweer op komst, want 
de gemeente is van plan om te korten op haar bijdrage aan het fonds. Samen met het 
(katholieke) dekenaat en de protestantse diaconie schreven we een brief aan de betrokken 
wethouders om te laten weten dat we dat geen goede keuze vinden. Zeker niet in een tijd dat 
de behoefte aan noodhulp door stapeleffecten van de bezuinigingen juist toeneemt. Wilt u een 
kopie van de brief, geef even een seintje. Schrijft u ook zelf rustig een brief of kaart het aan via 
uw netwerk. 

En de naam is: In de zwaan 
Het diaconaal bureau is / wordt opgeknapt met hulp van Alex, Dieudonne, Annemieke, Harm, 
Janneke, Skan, Dika en Elise. En misschien wist u het al: ons pandje aan de Maasstraat heeft nu 
een naam: „In de zwaan‟ (Waarom een zwaan? Klikt u bij uw volgende bezoek aan 
www.diaconie.com eens met uw muis op het logo linksboven.) De nieuwe naam werd tijdens het 
Diaconaal Pinkstercafé op 14 juni onthuld door mw. Diny Vermeulen, onze buurvrouw op de 
Maasstraat en oud-bewoner van het Luthers Weeshuis. Peggy Leeflang richtte voor de komende 
periode rond het thema „zwaan‟ de etalage in, met bijstand van hiervoor beschikbaar gestelde 
zwanen van buurtbewoners. Kom het eens bewonderen, en bel dan ook even aan voor een kop 
koffie of thee. 
 

Uw diaconale updates 
Voor actueel nieuws kunt u – als u over internet beschikt - terecht op onze website 
www.diaconie.com of www.twitter.com/diaconieinmokum 

Agenda 

 01-09     DB Diaconie 

 04-09     Verwelkoming jongeren  

                diaconaal jaar in de  OLK 

 05-09     Meta Floor van Sabeel te gast  

               „In de zwaan‟ 

 05-09     Werkgroep Buitenland 

10/11-09 Open Monumentendagen 

13-09      Diaconievergadering 

26-09      Werkgroep Binnenland 

27-09      College van Gemeentediakenen 

 03-10     Ledenvergadering LDF 

 06-10     Netwerkgroep Werken aan werk 

 09-10     Scheppingszondag 

11-10      DB  Diaconie 

12-10      Gehaktcommissie 

23-10      Groninger Dienst OLK 

25-10      Jaarvergadering 

 

 08-11      Diaconievergadering. 

 

http://www.diaconie.com/
http://www.diaconie.com/
http://www.twitter.com/diaconieinmokum

