Diaconale Info februari 2011

‘We blijven appelboompjes planten’. Titel beleidsplan lutherse diaconie.
(Schilderij: Marcel Guillaume Monné. Foto: Wietske Otter)

Schiphol-Oost vreemdelingendetentie
Tijdens een vrijwilligersbijeenkomst op 9 februari namen we afscheid van de vertrekkende
justitiepastores Chris Franssen en Ruud Bosma. Gelukkig konden we ook hun opvolgers
Ludger Schüling en Cees van Veelen verwelkomen. Ook mochten we enkele nieuwe
vrijwilligers begroeten. We zoeken speciaal nog naar enkele vrijwilligers die muzikale
begeleiding kunnen geven tijdens de zondagse diensten, vanaf 9.00 uur of vanaf 13.30
uur.
Vanaf Aswoensdag 9 maart zijn er in de komende 40-dagentijd ook weer de wekelijkse
wakes op zondag (14.00 uur) bij de poort. De luthers-doperse wake is op 10 april. Meer
informatie op www.schipholwakes.nl

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een rode draad in het werk van de Diaconie. We gaan daarbij zowel voor
sociale, economische als ecologische duurzaamheid. Ook in de Kerkenraad van luthers
Amsterdam stond dit thema in 2010 op de agenda. Marieke Brouwer (predikant) en Hanne
Wilzing (diaconie) schreven hiervoor een notitie ‘Spiritualiteit, diaconaat en duurzaamheid’.
Deze werd samen met een invulschema in december verzonden naar alle Brandpunten en
de Instellingen. We zijn benieuwd naar de respons.

Stap Verder – Zuidoost
Bij het Diaconaal Oecumenisch Centrum ‘Stap Verder’ in Zuidoost werd per 1 februari jl.
Erika Feenstra als coördinator aangesteld. We feliciteren zowel Erika als Stap Verder met
deze nieuwe stap. Erika werd in het afgelopen jaar met steun van de Protestantse
Diaconie door de Lutherse Diaconie voor 1 dag per week al naar Stap Verder
gedetacheerd voor hulp bij de opbouw van het werk.

Wereldhuis
Het Wereldhuis, centrum voor informatie, scholing en cultuur voor migranten zonder
papieren, is op zoek naar buddy’s. Buddy’s zijn vrijwilligers die migranten begeleiden naar
hun afspraken bij diverse instanties. Zie www.wereldhuis.org

Collectedoelen
Het collecterooster 2011 staat op www.diaconie.com (onder menuknop ‘diaconaal kader’).
Hier vindt u, net als in het Gemeenteblad, ook steeds de toelichting bij de collecten van de
komende periode. Jaarlijks zijn er vier ‘vrije’ collecten. Daar kan elk Brandpunt een
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diaconale bestemming ‘op maat’ aan geven. De opbrengsten worden dan door de diaconie
verdubbeld. Zo bestemde de Johanneskapel de vrije collecte van januari voor de aanschaf
van telefoonkaarten voor vreemdelingen in het cellencomplex op Schiphol-Oost. De
kaarten werden onlangs overhandigd aan de pastores van Schiphol-Oost.

Groeten uit Warschau
e

Tijdens het 1 Adventsweekend ging een delegatie van onze gemeente naar onze
partnergemeente in Warschau. Het was een gevuld programma, met vele hartelijke
ontmoetingen en we spraken ook over de mogelijkheden om het contact te verdiepen en te
verbreden. Een verslag stond in het Gemeenteblad van december en in het Jaarbericht.

Volop actie tijdens de kerstactie
Meer dan 30 diakenen en vrijwilligers waren actief tijdens de Kerstactie. Zo konden er aan
354 personen attenties uitgedeeld worden. Ook werden er kerstbroden gebracht naar
enkele partners zoals bv. het Jeannette Noëlhuis (Zuidoost) en de Kledingbank
(Amstelveen). Allemaal tekens van aandacht.

Adventsactie
In de diaconale Adventsactie stonden dit jaar 4 projecten centraal t.w. Moldova Christian
Aid in Moldavië, Kopje Thee+, Stap Verder en het diaconale werk van onze
partnergemeente in Warschau. Naast de opbrengsten van de collecten voor de
Adventsactie bracht de acceptgirokaartenactie meer dan € 4.500 op. Meer dan 140
personen maakten een gift over. Daar zijn we geweldig blij mee.

Kopje Thee+
In de Rivierenbuurt is Sofia Nap gestart met maandelijkse buurtlunches op de Maasstraat.
De eerstvolgende is op dinsdag 29 maart (11.30-13.30 uur). Judith van den Berg
organiseerde in de afgelopen maanden een diaconale maaltijd en kinderactiviteiten met
Sinterklaas en Kerst.

Kerkdiensten over werken van barmhartigheid
In de Oude Lutherse Kerk op het Spui is een prekenserie gestart over de 7 werken van
barmhartigheid aan de hand van de schilderijen van de Meester van Alkmaar (1504) en
Frans Franciscus (1959). In de diensten, o.l.v. ds. Harry Donga, wordt steeds een relatie
gelegd met een actueel diaconaal project. De eerstvolgende dienst is op 27 februari (10.30
uur) en gaat over ‘Vreemdelingen onderdak geven’. Ilse Marie Retz, vrijwilligster van de
kapelgroep cellencomplex Schiphol-Oost, zal iets vertellen over de aandacht vanuit de kerk
voor vreemdelingen die daar gevangen zitten. Zie www.luthersamsterdam.nl

Diaconaal vakantiewerk
Via de gemeentediakenen kwamen er al vele aanmeldingen voor diaconale vakantieweken
binnen. Van de drie gereserveerde weken voor eenoudergezinnen in Diessen zijn er op dit
moment nog twee vrij. Voor informatie en aanmeldingen graag contact opnemen met de
diakenen in uw Brandpunt.
We zoeken tevens vrijwilligers die als helper mee willen met een diaconale vakantieweek.
Het is hard werken, maar ook prachtig om te doen. Meer informatie bij Henny Brouwer van
het diaconaal bureau.

Fonds Bijzondere Noden
Sinds 1936 is er een Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA). Dit fonds geeft
jaarlijks aan zo’n 1000 Amsterdammers die tussen wal en schip vallen, eenmalige
financiële bijstand. Het fonds wordt gevoed met publieke en private gelden. Als lutherse
diaconie doen we mee in het bestuur. Ook leveren we, aanvullend op onze eigen
activiteiten op het terrein van stille hulp, een financiële bijdrage aan dit Amsterdamse
noodhulpfonds (in 2010 € 1000). Meer informatie op www.ssbna.nl.

Steun aan diaconale projecten
De Diaconie besloot op 1 februari op voordracht van de Werkgroep Binnenland tot steun
aan de volgende projecten: Drugspastoraat (€ 10.000), Luthers Vrouwencontact (€ 1.000),
Diaconaal Jaar (€ 1.500), WOU (€ 5.000), Open Deur (€ 5.000), Kruispost (€ 2.500),
Jeannette Noëlhuis (€ 2.500), Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (€ 1.000) en het
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Harriët Tubmanhuis (€ 1.000). Intussen kwam ook de Werkgroep Buitenland bijeen en
deed voorstellen waarover de diaconie op 8 maart zal besluiten.

Diaconie-loopteam
Diaconie = bewegen. Op 15 mei is er weer de GGZ-InGeestloop: ruim10 km rennen in
Bennebroek. Voor een goed doel. Als diaconie lopen we weer mee. De eerste teams rond
de Lutherhof en het Van Brants Rushof meldden zich al aan. Maar daar moet toch zeker
één Brandpuntteam bij. Ook supporters zijn welkom.

‘We blijven appelboompjes planten’
In het afgelopen najaar zonden we ons nieuwe beleidsplan 2011-2017 ‘We blijven
appelboompjes planten’ rond naar Brandpunten, Instellingen, partners etc. We kregen al
enkele mooie reacties binnen. We zijn ook benieuwd naar uw respons. Het plan is te
vinden op www.diaconie.com, of op te vragen bij het Diaconaal Bureau.

Sociale media en diaconie
Op maandagavond 14 maart organiseren we op het diaconaal bureau een brainstorm over
de inzet van nieuwe sociale media voor het werk van de diaconie. We zoeken naar m.n.
jonge mensen die hierover mee willen denken. De eerste jongeren meldden zich al aan,
wie volgen? Of kent u jongeren in uw netwerk die mogelijk mee willen doen? Het begint om
17.30 uur en voor eten wordt gezorgd. Graag even aanmelden.

Nieuwe Jaarbericht is uit
Het nieuwe Jaarbericht is uit. Het werd meegezonden met het Gemeenteblad en
toegezonden aan onze partners. Nog niet ontvangen? Kijk even op www.diaconie.com of
bel, dan sturen we het u toe. We zoeken nog ‘ambassadeurs’ die het Jaarbericht naar
openbare bibliotheken en andere publieksplekken willen brengen.

Naam voor het diaconaal bureau
Ons pandje aan de Maasstraat is mede door de activiteiten van Kopje Thee+ eigenlijk niet
alleen een bureau meer maar een werk- en actieplek waar vrijwilligers vergaderen en
concreet werk doen, waar ontmoetingen plaatsvinden, mensen met vragen/ideeën
binnenlopen etc. Tijd voor een naam. We kregen er al een paar binnen bv. Stap Binnen,
Lutherhuis, Zwaan in de Maas, In de Roos (van de Lutherroos). Welke spreekt u aan, of
heeft u andere suggesties? Laat ze horen!

Agenda
27 februari:
8 maart:
14 maart:
15 maart:
16 maart:
29 maart:
2 april:

Kerkdienst 7 Werken van
barmhartigheid - Spui
Diaconievergadering
Sociale media en diaconie
Werkgroep Binnenland
Concert Johanneskapel
Dagelijks Bestuur Diaconie
Melanchtondag, Hoekelum

5 april:
2 mei:
10 mei:
15 mei:
17 mei:
7 juni:
14 juni:

Ontmoeting met Diaconie
Haarlem
Werkgroep Buitenland
Diaconievergadering
GGZ-InGeestloop
Gemeentediakenen
Dagelijks Bestuur Diaconie
Diaconaal Pinkstercafé
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