Diaconale Info Mei 2011
‘Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan
met hun kop in de wind’ (Uit ‘Gebed’ naar Paul van Vliet)

Overhandiging Levensboek aan Diny Vermeulen en Jannie Steenbergen door Sophia Hovius
(maatschappelijke stage) en Sofia Nap (Kopje Thee+)

Kopje Thee+
In de Diaconievergadering van 10 mei presenteerde diaconaal werker Sofia Nap haar evaluatie
van 3 jaar Kopje Thee+ in de Rivierenbuurt. We zijn bijzonder positief over het werk dat daar
gebeurt en besloten om door te gaan. Wat begon als project wordt nu een programma van de
Diaconie. Judith van den Berg-Meelis vertelde in de Diaconievergadering van 8 maart over haar
1e halfjaar diaconaal werken in Amstelveen. In korte tijd tilde zij daar heel veel van de grond.

Diaconaal Pinkstercafé – Welkom!
Op ‘derde Pinksterdag’ (14 juni) van 16.00-18.00 uur is er weer Diaconaal Pinkstercafé in het
Luthertuintje bij de Maarten Luther Kerk (Dintelstraat 134). Welkom! Een mooie gelegenheid om
elkaar als diaconaal kader en partners van andere kerken en organisaties informeel te
ontmoeten. We onthullen in deze bijeenkomst ook de nieuwe naam van het Diaconaal Bureau.

Japan
De aardbevingen en tsunami in Japan hadden en hebben verschrikkelijke gevolgen. Met de drie
lutherse kerken in Japan was in de afgelopen periode nauw contact. Na onze oproep kwam er via
collecten en acties meer dan € 1.500 binnen. De Diaconie vulde dit aan tot € 5.000 en maakte dit
bedrag in overleg met de LWF over naar het gezamenlijk noodhulpteam van de kerken in Japan.
In de Oude Lutherse Kerk werd kort na de ramp een Stille Inloop gehouden, ook liepen we mee
tijdens de Stille Tocht van het Spui naar de Dam. Shinji Nagashima van de Lutherse gemeente in
Sendai bericht regelmatig http://dl.dropbox.com/u/316285/church/fromsendai.html

Noord-Afrika / Midden-Oosten
De diaconie besloot om via Kerk in Actie het werk van het Centrum voor Interculturele Dialoog in
Egypte en het programma Diaconaat en Armoedebestrijding van de Koptische Kerk in Egypte te
steunen. Ook onderzoeken we of we via de LWF noodhulp kunnen verlenen in Libië. Verder
steunen we dit jaar opnieuw Gaza Cultural Centers en het vredesproject Sadaka Reut (de
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Arabische en Hebreeuwse woorden voor respectievelijk goed doen en vriendschap).

Diaconaal vakantiewerk
Dit jaar gaan er uit Amsterdam 32 ouderen en 5 eenoudergezinnen op vakantie naar onder meer
de Werelt in Lunteren en park Duc de Brabant in Diessen. In totaal 54 personen. Dit werk doen
we samen met onze landelijke lutherse partner SLOA. Op 5 juni collecteren we voor dit diaconale
doel.

Elk mens telt - Over strafbaarstelling en het helpen van ongedocumenteerden
Als diaconie zetten we ons op verschillende manieren in voor mensen zonder geldige
verblijfsdocumenten. Niet om ‘illegaliteit’ te stimuleren, maar omdat we vinden dat elk mens telt.
Legaal of illegaal, arm of rijk, elk mens is kostbaar en samen zijn we ‘bedelaars’ voor de
Eeuwige. Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Een gevolg van
strafbaarstelling zal naar verwachting ook zijn dat mensen zonder papieren juist nog verder
‘ondergronds’ gaan en nog meer risico lopen op uitbuiting (in arbeid, in de prostitutie, door
huisjesmelkers), gezondheidsproblemen (de drempel om naar instanties waar men geregistreerd
wordt zoals artsen en ziekenhuizen wordt nog hoger) etc. Ook juridisch is er veel tegen in te
brengen. Zo bleek onlangs bv. uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Een groot
aantal organisaties protesteert tegen deze strafbaarstelling. U kunt meeprotesteren via
www.geenstrafbaarstelling.nl. Op 24 juni is een Symposium van het Wereldhuis over dit
onderwerp en ‘illegale hulp’ zie www.wereldhuis.org.

Terugkeerprogramma ongedocumenteerden.
Op 11 mei hadden we een verkennend gesprek met Joseph Wumbee van Kerk in Actiepartnerorganisatie Agreds in Ghana om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen voor
programma’s voor mensen in onze stad die terug willen naar hun land/regio van herkomst.

Help Stap Verder een stap verder
Bij Stap Verder in Zuidoost wordt het steeds drukker met inloop, taallessen etc. Er zijn daarom
mensen en extra handen nodig. Er worden lesgevers voor de Nederlandse les gezocht op
dinsdagavond en donderdagavond van 19.00-21.00 uur, en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur!
En taalmaatjes, die met bezoekers leuke dingen willen gaan doen om in de dagelijkse praktijk de
Nederlandse taal te kunnen oefenen. Verder is Stap Verder dringend op zoek naar gastheren en
-vrouwen voor de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend. Ook een klusser die zo af
en toe iets kan repareren, en een chauffeur met auto die wel eens iets voor ons kan vervoeren
kunnen we goed gebruiken.
Meer informatie bij Erika Feenstra 020-8457566, of erikafeenstra@stapverder.org

Appelbongerd
Het nieuwe diaconale beleidsplan 2011-2017 heet ‘We blijven appelboompjes planten’. We
ontvingen al diverse reacties op dit plan, zowel vanuit de lutherse gemeenschap, zoals de
Kerkenraad van januari, als van onze partners. Daar zijn we blij mee, we worden bevestigd dat
het goed is om de voorgenomen weg in te slaan.
Ook onze etalage is deze periode op dit thema ingericht (door Peggy Leeflang). Schilder
Guillaume Marcel Monné leende ons twee van zijn appelboomschilderijen, en die hangen nu te
pronken. Met Pasen pootten we een klein appelboompje in ons geveltuintje.

‘De toekomst van de kerk is terugkeer in de diaconie’
Deze prikkelende stelling klonk tijdens een door ons bezochte meeting in Berlijn. Lees de
impressie onder de titel ‘De kerk moet aarden in het alledaagse’ en laat uw reactie eens horen.

Diaconie en sociale media
In maart was er een brainstormavond met 10 jongeren uit onze gemeenschap en van het
Mediacollege over diaconie en sociale media. Er zijn plannen gemaakt voor Facebook en voor
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onze website www.diaconie.com. Ook Twitteren we nu, zie www.twitter.com/diaconieinmokum.

Diaconie present in Kerkennacht
Tijdens Kerkennacht, 25 juni van 19.00-23.00 uur, is de Diaconie present met een stand in de
Oude Lutherse Kerk. Ook de Protestantse Diaconie doet mee via een programma in en vanuit
de Corvershof: www.kerkennachtamsterdam.nl.

Diaconaat = bewegen
Op zondag 15 mei liep de Diaconie met drie teams mee aan de GGZ-InGeestloop van 10,5 km
in Bennebroek. Onze 13 deelnemers kwamen uit o.a. de Lutherhof, het Van Brants Rushof en
uit de Brandpunten. Ook was de harde kern van onze diaconale supporters aanwezig. Er werd
bovengemiddeld gepresenteerd; enkele van onze lopers zaten zelfs in de top! Lees verder.

Agenda
17 mei: College van Gemeentediakenen
7 juni: Dagelijks Bestuur Diaconie
14 juni: Diaconaal Pinkstercafé in de MLK
24 juni: Symposium Wereldhuis
25 juni: Kerkennacht Amsterdam
30 augustus: Dagelijks Bestuur Diaconie

13 september: Diaconievergadering
27 september: College van Gemeentediakenen
9 oktober: Scheppingszondag
11 oktober: Dagelijks Bestuur Diaconie
12 oktober: Gehaktcommissie
22 oktober: Groninger Dienst
25 oktober: Jaarvergadering Diaconie
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