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Diaconale Info februari 2013 

De krokus wijst beton zijn grens, hoe kostbaar  
is een kwetsbaar mens… (Okke Jager) 

 
‘Nieuw Leven’, thema 40-dagentijd Kerk in Actie 

Gasthuis ‘In de Roos’  
In oktober openden we gasthuis ‘In de Roos’, tijdelijke ademplek voor mensen zonder plek. 
Naast de kamer van ‘huisvader’ Gerrit Post zijn er 3 gastenkamers. In de afgelopen periode 
konden we aan 3 gasten een plek bieden, en inmiddels begroetten we alweer nieuwe gasten.  

Terugblik Diaconale Adventsactie ‘Midden onder ons’ 
We kijken met veel voldoening terug op de Diaconale Adventsactie. Het werd een succes 
dankzij de inzet van diakenen en vrijwilligers. Er werden liters fairtrade-olijfolie uit de Westbank 
verkocht. Aandachtig gecollecteerd. Alleen al de acceptgiroactie onder onze leden bracht tot 
nu toe al € 6.435,-- op. Dat is een geweldig resultaat. Hartelijk dank voor alle hulp en steun. 
 

Start 2e editie ‘Plek onder de zon’  
Deze week start de 2

e
 editie van ‘Plek onder de Zon’, het milieuproject voor basisscholen. De 

Diaconie organiseert dit samen met het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, de 
Alliantie en PicoSol. Dit jaar doen 13 bovenbouwklassen mee. Lees verder.  

 
Werken aan werk – vacatures gezocht 
Op 24 januari kwam de Werken aan Werk-groep bij elkaar: werkzoekende gemeenteleden eten 
met elkaar, wisselen ervaringen uit en bemoedigen elkaar. Weet u vacatures? Lees verder.  
 

Diaconale vakantieweken 
Via onze diakenen en contactpersonen werden weer diverse ouderen en eenoudergezinnen 
ingeschreven voor een diaconale vakantieweek in bv. Lunteren of Diessen. Het 
vakantiebureau zoekt nog naar vrijwilligers die als helper mee willen met de vakanties voor 
ouderen. Meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl of bij Henny Brouwer (Diaconie). 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 425 jaar 

Dit jaar bestaat luthers Amsterdam 425 jaar. Dit vieren we o.a. op de stichtingsdatum 19 mei. 
Kan niet mooier want dat valt samen met Pinksteren. Meer informatie binnenkort op 
www.luthersamsterdam.nl.  

http://www.diaconie.com/nieuws/2013/Plek_onder_de_zon.html
http://www.diaconie.com/nieuws/2011/Netwerkgroep%20Werken%20aan%20werk.html
http://www.hetvakantiebureau.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=5
http://www.luthersamsterdam.nl/
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Binnen de muren: kapelgroep vreemdelingengevangenis Schiphol-West 
‘Wat is het belangrijk dat jullie hier zijn’ zei een van de jusititiepastores op 20 december tegen 
de kapelgroep van het pas geopende detentiecentrum Schiphol-West. We zijn blij met de vele 
nieuwe vrijwilligers (er zijn er nu 20, dus we kunnen weer even vooruit!). 

Buiten de muren: wakes 
Naast de presentie namens de kerken binnen de gevangenismuren, gaan ook de wakes buìten 
de muren door. Elke 2

e
 zondag van de maand. Op 17 maart om 14.00 uur wordt de wake 

mede door de lutherse gemeenschap georganiseerd. Die ochtend zal in de lutherse 
kerkdiensten ook speciaal aandacht gegeven worden aan ‘de vreemdeling in ons midden’. 
Lees meer over de wakes op www.schipholwakes.nl. 

‘Nieuw Leven’ 40-dagenactie  
Op 13 februari begint de 40-dagentijd: tijd van bezinning, inkeer en inzet voor de naaste. Kerk 
in Actie steunt dit met de jaarlijkse 40-dagenactie. Dit jaar is het thema ‘Nieuw Leven’. Kerken 
in het hele land haken in. Ook in Amsterdam doen we mee. Lees verder. 
 
Kunt u helpen? We zoeken: 

 Een fiets voor het gasthuis In de Roos; 

 Een betaalbare werkruimte voor een praktijkje ‘Uiterlijke verzorging’; 

 Een paar fondsen/bedrijven die een kamer van het Gasthuis willen adopteren; 

 Betaalbare kamer voor (oud-)gast In de Roos, eventueel tijdelijk; 

 We hebben een verhuisdoos stripboeken (Suske en Wiske, Lucky Luke, etc.) die we graag 
willen verkopen t.b.v. het werk van de Diaconie. 

Afscheid en nieuwe gezichten 

In de kerkdiensten van januari namen we afscheid van de volgende diakenen: Ute Braun en 
Freek Bosse (Johanneskapel) en Martha Juriaans en Errol Toendang (Zuidoost). Alle vier 
blijven ze wel als vrijwilliger meedoen in de gemeente / het diaconiewerk. We zijn dankbaar 
voor hun grote  en trouwe inzet. En tot onze vreugde konden we ook een nieuwe diaken 
begroeten: Janice van der Wees in Zuidoost!  
Johanneke van der Bijl, studente toegepaste gerontologie, komt tot juni stage lopen bij Sofia 
Nap en Judith van den Berg (Kopje Thee+ in Zuid en Amstelveen). Welkom! 
 

Erfenissen/legaten 

Soms worden we gebeld over het testamentair gedenken van de Diaconie. Uiteraard stellen 
we het op prijs als gemeenteleden of vrienden van de Diaconie dit willen overwegen. Dat heeft 
grote betekenis voor de continuïteit van het werk van de Diaconie. Mocht u hier een vraag over 
krijgen van gemeentelid of betrokkene: er is de folder ‘En bewaar het goede’ (over notarieel 
geven en nalaten aan de Diaconie). 

Jaarbericht  
In maart verschijnt ons nieuwe Diaconie Jaarbericht. Dit wordt meegezonden met het volgend 
Gemeenteblad, en toegestuurd aan onze partners. 

Diaconale updates via Twitter www.twitter.com/diaconieinmokum 

Agenda 

12-2 DB Diaconie 
13-2  Begin 40-dagentijd ‘Nieuw Leven’ 
19-2  Gemeentediakenen 
27-2 Werkgroep Buitenland 
7-3 DB-en Diaconie PKA en ELG 
12-3 Diaconie (uitgebreid), 
  thema ‘ouderen’ 
17-3 Themadiensten ‘vreemdeling’+ 
 Wake Schiphol 

  9-4 DB Diaconie 
25-4 Werken aan Werk 
14-5 Diaconie   
19-5 425 jaar Luthers Amsterdam 
21-5 Diaconaal Pinkstercafé 
20-6 Afsluiting Plek onder de Zon  
 (OLK) 
30-6 Keti Koti  
 (150 jaar afschaffing slavernij) 

 

http://www.schipholwakes.nl/
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/
http://www.twitter.com/diaconieinmokum

