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Diaconale Info Oktober 2011 

‘Als alles duister wordt,  
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft’ 
 (Taizé, gebruikt op een ‘Werken aan werk’-bijeenkomst in het avondgebed geleid door ds. Ilona Fritz) 

 

Kinderen tijdens Scheppingszondag op 9 oktober in de Oude Lutherse Kerk zetten in het kader van ‘Plek 

onder de zon’ een zonnebloem in elkaar (foto TESS) 

Plek onder de Zon 
Er meldden zich 17 basisscholen uit verschillende delen van Amsterdam aan voor ‘Plek onder 
de zon’. Dit is het nieuwe milieuproject van de Diaconie in samenwerking met het Amsterdams 
Natuur- en Milieu Educatie Centrum, PicoSol en woningcorporatie de Alliantie. In februari gaan 
de leerlingen daadwerkelijk aan de slag, maar op Scheppingszondag op 9 oktober werd de 
‘aftrap’ van het project in onze gemeente al gegeven in de Brandpunten. Lees verder. 

 
Open Monumentendagen 2011 – Het is een goed appeljaar 
Meer dan 1800 bezoekers kwamen tijdens Open Monumentendag op 10 en 11 september 
naar de Oude Lutherse Kerk op het Spui. De Diaconie was present met als thema ‘We blijven 
appelboompjes planten’. 17 diaconale vrijwilligers informeerden de bezoekers over het 
diaconale werk en nodigden hen uit om een levensgrote appelboom vol te hangen met eigen 
uitspraken van hoop. En uiteraard werden er appeltjes uitgedeeld. Van de opgeschreven 
uitspraken werd een boekje gemaakt dat binnenkort beschikbaar komt. Ook de Johanneskapel 
deed mee met Open Monumentendag met onder meer een concert. Lees verder. 

We blijven werken aan werk 

In de netwerkgroep ‘Werken aan werk’ wisselen gemeenteleden die een baan zoeken 
ervaringen en tips uit. Op 6 oktober kwam de groep weer bij elkaar ‘In de zwaan’. We zoeken 
vacatures voor de functies van o.a.: (juridisch) secretaresse of administratief medewerkster, 
klanten-/helpdesk-/baliemedewerker, conciërge/huismeester/koster en  sociaal 
gezelschapsdame. Suggesties kunnen naar de Diaconie, en wij sturen ze graag door. De 
volgende bijeenkomst is op 26 januari 2012. Lees verder. 

Diaconaal Jaar 
In de dienst in de Oude Lutherse Kerk van zondag 4 september jl. werden 6 nieuwe jongeren 
van het Mission House (Diaconaal Jaar) verwelkomd en gezegend. Het zijn: Christine 
(Engeland), Simon (Schotland), Kaisla (Finland), Lennard (Duitsland) en Willemijn (Nederland). 
We spraken met hen af dat ze in het voorjaar van 2012 nog eens terugkomen om te vertellen 

http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Scholen%20willen%20Plek%20onder%20de%20zon.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Open%20Monumentendagen%202011.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Netwerkgroep%20Werken%20aan%20werk.html
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over hun ervaringen. De Diaconie steunt het Diaconaal Jaar met een jaarlijkse bijdrage. 
www.missionhouse.nl  

 
Ontmoeting met Meta Floor en Daoud Nasser 

Op 5 september hadden we een ontmoeting met Meta Floor van het Palestijns oecumenisch 
centrum Sabeel – letterlijk ‘bron’ - in Oost-Jeruzalem. www.metafloor.nl  Als vervolg hadden we 
op 14 september met o.a. onze predikanten een ontmoeting met de lutherse Palestijnse boer 
Daoud Nasser uit Bethlehem die in Nederland was in verband met de Kairosconferentie op de 
VU. Daoud geeft, met als motto ‘We refuse to be enemies’, leiding aan ‘The Tent of Nations’, 
een plek voor vredeseducatie. www.tentofnations.org Twee bijzondere ontmoetingen.  
 

‘Een stad van vrede zoeken wij’ - Diaconale Adventsactie 2011 

In de Diaconale Adventsactie die op 27 november start stellen we dit jaar drie projecten in het 
Midden-Oosten centraal: Gaza Cultural Centres (vormingswerk voor jongeren), Sadaka Reut 
(vredeseducatie van en door Joodse en Arabische jongeren samen) en ‘Bless’, het diaconale 
programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte. Ook gaan we olijfolie en zeep uit het 
Noorden van de Westbank verkopen. 
 

SLOA 10 jaar 

De SLOA, de landelijke Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten, bestaat 10 
jaar. De SLOA speelt een belangrijke rol in de organisatie van de diaconale vakantieweken. 
Vele lutheranen die vanwege leeftijd, gezondheid of beurs geen andere vakantiemogelijkheden 
hebben, worden zo in staat gesteld om er toch eens een weekje uit te gaan. In 2011 gingen er 
ruim 50 Amsterdammers mee met deze weken. Uiteraard heeft de Diaconie de SLOA van 
harte gelukgewenst. 

Wereldhuis 
De Diaconie heeft in haar vergadering van 13 september besloten om ook de komende 3 jaar 
haar steun aan het Wereldhuis – adem- en empowerplek voor ongedocumenteerden - voort te 
zetten. We willen de betrokkenheid tussen lutherse gemeenschap en het Wereldhuis nog 
verder versterken. www.wereldhuis.org  
 

Groninger Dienst op 23 oktober 

‘Weerom noar hoes?’ is het thema van de 5
e
 Groninger Dienst op zondag 23 oktober 10.30 uur 

in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Voorganger is ds. Harry Donga, Trijny Wilkes-
Hamming exposeert, vocaal herenensemble Camerata Trinitati zingt en de burgemeester van 
Groningen, Peter Rehwinkel, werkt mee aan de dienst. Een migrantendienst, geen wonder dus 
dat de diaconale collecte bestemd zal zijn voor het Wereldhuis, welke ook met een stand 
aanwezig zal zijn. Vertel het door aan de Groningers in uw omgeving! 
www.luthersamsterdam.nl  

Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt en Amstelveen 

Diaconaal medewerksters Sofia Nap en Judith van den Berg zijn volop actief met Kopje Thee+. 
Naast de bezoeken aan en begeleiding van mensen in de knel zijn er activiteiten zoals bv. 
diaconale maaltijden. Judith gaat dit jaar 10 uur minder werken in verband met studie en gezin, 
Sofia gaat dit opvangen door 10 uur extra te werken voor Amstelveen. 

 
Steun aan projecten en programma’s 
In haar vergadering van 13 september besloot de Diaconie op voorstel van de Werkgroep 
Buitenland de volgende projecten te steunen: 
* Voedselproject lutherse kerk in Nicaragua: € 4000 
* Hiv/aidspreventieproject lutherse kerk in Namibië: € 5000 
* Sociaal-medisch werk, speciaal vrouwen, Presbyteriaanse kerk in Angola: € 4000 
* Sabeel, vormingsprogramma van de Palestijnse kerken: € 2000 
* Carolien Grootendorst (bewoner Lutherhof) bijdrage voor traineeship via ZOA in 
vluchtelingenkamp Liberia: € 300 

 
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 

http://www.missionhouse.nl/
http://www.metafloor.nl/
http://www.tentofnations.org/
http://www.wereldhuis.org/
http://www.luthersamsterdam.nl/
http://www.diaconie.com/
http://www.twitter.com/diaconieinmokum
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Agenda 

 
12-10      Vergadering Gehaktcommissie 

23-10      Groninger Dienst OLK 

24-10      Ontmoeting met Sadaka Reut 

24-10      Vergadering Werkgroep Binnenland 

24-10      Boek ‘Vergeten hoofdstuk’ OLK 

25-10      Jaarvergadering Diaconie  
 

02-11      Diaconale  maaltijd Johanneskapel 

08-11      Diaconievergadering 

16-11      75-jarig bestaan SSBNA 

 

16-11    Vergadering Werkgroep Buitenland 

19-11    Landelijke Diaconale Dag te Utrecht 

22-11    Vergadering Gemeentediakenen 

27-11    Start Diaconale Adventsactie 

 
11-12    Xmas voor dummies, Augustanakerk 

13-12    Vergadering DB Diaconie 

 


