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Diaconale Info April 2012 

‘Het is tijd voor de derde bevrijding, na '45 en '89. Namelijk onszelf bevrijden van de 

angst voor de ander ‘ (Ruud Lubbers op het Vreemdland Festival) 

 
Diaconie steunde het Vreemdland Festival voor jongeren  

op 31 maart in de Keizersgrachtkerk. 

Voor de verandering. De Brandpunten gaven op allerlei manieren aandacht aan de 40-

dagencampagne ‘Voor de verandering’ van Kerk in Actie. Op Palmzondag en andere 
momenten werd voor de projecten gecollecteerd, informatie gegeven en gebeden. Ook werd er 
meegedaan aan de Veranderdag op 17 maart. Hartelijk dank voor alle inzet. Zodra de totale 
opbrengsten in luthers Amsterdam bekend zijn melden we dat op onze website. 

Open Joodse Huizen Route. Het Lutherse Van Brants Rus-hofje, Nieuwe Keizersgracht 

28-44 - gelegen midden in de voormalige Joodse buurt - doet mee aan deze route. Op 
zaterdag 5 mei vertelt Harry Donga om 11.00 en om 14.00 uur over de lotgevallen van het Van 
Brants Rus-hofje in de Tweede Wereldoorlog. Lees verder. 

Diaconiehofje in de Rivierenbuurt. De Diaconie gaat het, via de tuin aan ‘In de zwaan’ 

(diaconaal bureau) grenzende, pand aan Rooseveltlaan 193 hs in gebruik nemen. Het wordt 
een logeerplek voor mensen met wie we in ons diaconale en pastorale werk in contact komen 
en die tijdelijk een ademplek nodig hebben. We zoeken naar een kernbewoner die als een 
‘huisvader/moeder’ het pand wil gaan bewonen. Een vrijwilliger met eigen inkomen, 
alleengaand en met een praktisch-idealistische inslag. Lees verder. 

 
65+… Wat nu!? Diaconaal werker Sofia Nap organiseert op woensdag 18 april de 

bijeenkomst ’65+… wat nu!?’. Pensionering is de start van een nieuwe levensfase. Mireille 
Goedkoop, auteur van het boek ‘Ik doe het!? Van dromen naar doen, na je pensioen’, verzorgt 
een workshop. Aansluitend is er een lunch. De bijeenkomst is in de Maarten Luther Kerk 
(MLK), Dintelstraat 134. Tijd: 10.30-13.30 uur, kosten € 5. Graag aanmelden bij Sofia Nap: 
s.nap@diaconie.com, of 020-4044708. Een leuk programma, attendeert u er mogelijk 
belangstellenden op. 

Plek onder de zon. De 15 Amsterdamse basisscholen die meedoen met ‘Plek onder de zon’ 

zijn enthousiast bezig met de lessen over zonne-energie. Op 21 juni is ’s ochtends de 
feestelijke afsluiting van dit project van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum, 
Picosol, de Alliantie en de lutherse Diaconie, in de Oude Lutherse Kerk. 

 
Tent of Nations. De Lutherse Palestijnse boer Daoud Nassar leidt met zijn familie in de buurt 

van Bethlehem het vredesproject Tent of Nations. Motto: ‘We refuse to be enemies’. Daoud 
was in het najaar van 2011 bij ons te gast op het Spui. Hij zou in maart opnieuw komen, maar 
dat ging niet door omdat de Israëlische autoriteiten op de Westbank hem meldden dat de 
familie Nassar illegaal op het land woont. Dit ofschoon de eigendomspapieren van de familie 

http://www.luthersamsterdam.nl/agenda/ojh2012.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2012/Logeerhuis%20Rooseveltlaan.html
mailto:s.nap@diaconie.com
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terug gaan tot het Ottomaanse rijk. Op voorstel van de Werkgroep Buitenland schreef de 
Diaconie hierover een brief naar minister Rosenthal. Inmiddels werden er door o.a. CDA en CU 
Kamervragen over gesteld. 

 
NL ‘Deed’. In het kader van de actie NL Doet was er op 16 maart ‘In de zwaan’ een 

ontmoeting met een medewerker van Delta Lloyd, de Vrijwilligerscentrale, de Hyperventilatie 
Stichting en onze Diaconie. Delta Lloyd leverde zo een praktische vrijwilligersbijdrage aan de 
Hyperventilatiestichting en de Diaconie bij de doordenking van de aanpak van de 
fondsenwerving. Een uitstekende uitwisseling! 

 
Werken aan werk. Diverse mensen in en rond onze gemeenschap zijn hun baan kwijt. De 

kerk is ook een netwerk en kan onderlinge steun geven. Op 24 mei komt de groep ‘Werken 
aan werk’ – van werkzoekende gemeenteleden - weer bij elkaar voor uitwisseling en 
bemoediging. Deze keer gaan we naar ‘Dress for succes’ (www.dressforsuccess.nl). Een 
medewerker van deze organisatie verzorgt een workshop voor ons. Meedoen met de 
netwerkgroep of een vacaturetip? Meld het ons even. We zoeken de volgende vacatures: 
administratief medewerker, secretaresse, baliemedewerker, magazijnmeester, conciërge, 
sociaal gezelschapsdame en communicatie/event-medewerker. 
 

Diaconale steun in Nederland. De Diaconie besloot in maart, op voorstel van de 

Werkgroep Binnenland, de volgende projecten te steunen: Drugspastoraat (€ 10.000), 
Lutherse Vrouwencontactdagen (€ 1.000), Mission House (€ 3.000), WOU (€ 5.000), Open 
Deur (€ 5.000), Kruispost (€ 2.500), Jeannette Noëlhuis (€ 2.500), Bijzondere Noden 
Amsterdam (€ 1.000), Harriët Tubmanhuis (€ 1.000), Festival ‘Vreemdland’ (€ 2.000). 
 

Diaconale steun wereldwijd. De Diaconie besloot in maart, op voorstel van de Werkgroep 

Buitenland, de volgende projecten te steunen: Gaza Cultural Centers (€ 2.500), Sadaka Reut 
in Jaffa (€ 2.500), ‘Bless’ - diaconaal programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk Egypte  
(€ 2.500), Sartawi in Bolivia (€ 2.500), hiv/aids programma Kerken Zambia (€ 2.500), 
Opbouwprogramma Lutherse Kerk Jeypore in India (€ 2.500), hiv/aids programma kerken in 
Oekraïne (€ 2.500).  
De Diaconie besloot verder tot een gift van € 2.000 voor noodhulp in Congo, via Kerk in Actie.  
 

Diaconaal Pinkstercafé. Inmiddels traditiegetrouw houden we op derde Pinksterdag, dit 

jaar op 29 mei van 16.00-19.00 uur, weer ons Diaconaal Pinkstercafé in het Luthertuintje bij de 
Maarten Luther Kerk, Dintelstraat 134 (bij onverhoopt minder weer binnen). Van harte welkom 
om in informele sfeer elkaar te ontmoeten bij een hapje en een drankje. Om 17.00 uur is er de 
traditionele ‘diaconale loei’.  
 

Diaconie = bewegen. Ook dit jaar loopt er weer (een) diaconie-team(s) mee met de GGZ-

InGeestloop in Bennebroek: 10 kilometer rennen voor het goede doel op vrijdagavond 11 mei, 
vanaf 19.15 uur. Aanmelden kan nog bij het diaconaal bureau, h.brouwer@diaconie.com of 
020-4044708. Graag z.s.m., maar in ieder geval voor 1 mei. Meer informatie op 
www.ggzingeest.nl/thema/loop/ 

Diaconale updates. Naast www.diaconie.com kunt u ons volgen via Twitter 

#diaconieinmokum. 

 
Agenda 

21-04 Melanchtondag (luthers diaconaal netwerk), 
 Hoekelum 

05-05 Open Joodse Huizen: Van Brants Rus Hof 
06-05 Mission House Jongeren in de   
 Oude Lutherse Kerk 
08-05 Diaconievergadering 
11-05 Diaconie-team loopt GGZ-InGeestloop 
15-05 Vergadering College van Gemeentediakenen 

23-05 Bijeenkomst Vrijwilligers kapelgroep 
 Schiphol-Oost 
24-05 Werken aan Werk naar  
 Dress for Success 
29-05 Diaconaal Pinkstercafé,  
 16.00-19.00, MLK 
30-05 Werkgroep buitenland  

21-06 Afsluiting 1
e
 ronde Plek onder de Zon 

 in de Oude Lutherse Kerk 

 

http://www.dressforsuccess.nl/dressforsuccess.amsterdam.php
mailto:h.brouwer@diaconie.com
http://www.ggzingeest.nl/thema/loop/
http://www.diaconie.com/
http://twitter.com/#!/diaconieinmokum

