Diaconale Info januari 2014
Gemeenschap is het belangrijkste ‘kapitaal’ dat we hebben

(Appelboompje in de Oude Lutherse Kerk, foto Tess Jungblut)

In december sloten we het jubileumjaar 425 jaar luthers Amsterdam af. Het hele jaar door
stelden we gemeenteleden en bezoekers van onze activiteiten in de lijn van ons motto
‘Onderzoek alles en bewaar het goede’ de vraag: ‘Wat wilt u bewaren?’. Daarop kwamen heel
veel mooie antwoorden waaronder ‘Gemeenschap met elkaar is het belangrijkste ‘kapitaal’ dat
we hebben’. Dit appeltje sluit prachtig aan bij het beleid van de diaconie: investeren in
gemeenschappen en verbindingen.

Dank voor uw steun
De Diaconale Adventsactie ‘Bouwen aan Toekomst’ - gereedschapskisten voor jongeren die
de vakopleiding VTP in Jeruzalem en Ramallah volgen - bracht tot nog toe € 8.119 op.
Lees verder.

Vreemdelingen
In het detentiecentrum op Schiphol-West zijn er elke zondag 3 vieringen o.l.v. pastores. Een
groep van 20 vrijwilligers zorgt bij toerbeurt voor presentie en praktische ondersteuning
namens de kerken uit de regio. Als teken voor de ‘vreemdelingen in ons midden’ dat ze niet
vergeten zijn. Met Kerst werd er aan de 300 gevangenen een door de kerken verzorgde
kerstgroet uitgedeeld.

Werken aan Werk
Op 23 januari komt de Werken-aan-Werkgroep weer bij elkaar. Werkzoekende gemeenteleden
delen hun ervaringen en wisselen tips uit tijdens een maaltijd ‘In de zwaan’. De bijeenkomst
wordt afgesloten met een kort avondgebed. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Gasthuis
We evalueerden 1 jaar Gasthuis ‘In de Roos’. In het afgelopen jaar kregen we 27 vragen om
opvang, en konden we 11 gasten daadwerkelijk tijdelijk opvangen. ‘In de Roos’ blijkt niet alleen
betekenis te hebben voor de gasten maar (door de ontmoetingen) ook voor ons als gastgever.

Plek onder de zon
e

In februari start de 3 editie van ‘Plek onder de Zon’, educatief zonne-energieproject voor
bovenbouwgroepen van Amsterdamse basisscholen. Een initiatief van Natuur- en Milieu
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Educatie Centrum Amsterdam, de Alliantie, PicoSol en de lutherse Diaconie. Scholen kunnen
nog meedoen. Lees verder.

Diaconale vakanties
De onder gemeentediakenen verspreidde formulieren t.b.v. de aanmeldingen voor de
diaconale vakanties graag voor 1 maart 2014 insturen naar SLOA, Citroenvlinder 84, 7534 LA
te Enschede. Van het Diaconaal Bureau ontvangt u t.z.t. een brief over eventueel gezamenlijk
vervoer.

Actie schoenendoos
In ons Brandpunt Haarlem werkt jong en oud het hele jaar door samen om schoenendozen te
vullen voor kinderen in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen
en ziekenhuizen. Wie haakt in? Lees verder.

Zoekt u mee?
De Vluchtkerkgroep zit op verschillende plekken in de stad: in het voormalig Huis van Bewaring
aan de Havenstaat, in de Vluchtgarage in Zuidoost en op het Surinameplein. Er worden
vrijwilligers gezocht die bereid zijn om maatje/buddy te zijn.
Meer informatie bij Ruth Visser ruthvis@xs4all.nl.

Diaconale excursie
De komende maanden gaan we met enkele verkenners op ‘excursie’ naar diaconale projecten
waar in combinatie met bestaande kerkgebouwen aan nieuwe vormen van kerkelijke presentie
gewerkt wordt, o.a. naar Den Haag op 25 februari. Belangstelling om mee te gaan? Neem
even contact op met het Diaconaal Centrum.

Zorg

e

De verkenningsgroep coöperatieve zorgvormen ouderen kwam afgelopen week voor de 2
keer bij elkaar. De groep onderzoekt de mogelijkheden om als Diaconie ouderen te
ondersteunen bij het gezamenlijk opzetten van een zorgnetwerk in buurt.

Steun aan partners & projecten
De Diaconie besloot in haar vergadering van januari tot steun aan o.m. de volgende doelen:
Kerk&Buurt Noord, Harriët Tubmanhuis, Jeannette Noëlhuis, Gevangenispastoraat Haarlem,
Stem in de Stad Haarlem, Drugspastoraat Amsterdam, Fondsen Bijzondere Noden in
Amsterdam en Haarlem en het Roosevelthuis te Doorn (diaconaal vakantiewerk).

Noodhulp
Ook besloot de Diaconie via Kerk in Actie € 2.000 bij te dragen aan noodhulp in Gaza, in
verband met de wateroverlast. We steunen in Gaza al een aantal jaren het Gaza Cultural
Centers welke zich inzet voor jongereneducatie.

Noord
In Amsterdam Noord functioneert het Diaconaal Pastoraal Overleg: plek van uitwisseling,
afstemming en actie. Naast kerken doet ook Kerk&Buurt Noord mee. Ofschoon er in Noord
geen Luthers Brandpunt meer is zouden we toch graag meedoen in dit overleg. Welke met
onze lutherse gemeenschap verbonden Noorderling zou dit willen doen?

GDO
Het Grootstedelijk Diaconaal Overleg (GDO), platform diaconaal werk regio Amsterdam komt
op 6 februari bijeen. Een waardevol overleg, want diaconaat doe je immers samen. Onderwerp
is diaconie als sociaal ondernemer. We zijn deze keer te gast bij de Protestantse Diaconie van
Amsterdam, in de Amstelhoven. Graag aanmelden voor 1 februari.

Weblog Judith van den Berg
Judith van den Berg, tot afgelopen najaar diaconaal werker in de Johanneskapel, houdt een
weblog bij over haar werk en verblijf in Indonesië. U kunt zich hierop ook abonneren, dan krijgt
u een melding als er een nieuw bericht verschijnt. Lees verder.
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‘Bouwen aan Toekomst’
Er werd in 2013 € 17.660 besteed aan ‘stille hulp´. Meer dan 100 diakenen / vrijwilligers zetten
zich in voor het (lutherse) diaconale werk. In december brachten we 346 kerstattenties rond.
Dit en meer is te lezen in het inhoudelijk Jaarverslag 2013 ‘Bouwen aan Toekomst’. Het
verslag werd besproken in de Diaconie van januari, en toegestuurd aan de Kerkenraad.
Belangstellenden kunnen het verslag opvragen via info@diaconie.com. Het populaire
Jaarbericht wordt uitgebracht in maart.
Het Jaarverslag 2013 begint met enkele treffende citaten uit het werk. Dit jaar gaan we als
diakenen en (andere) diaconale vrijwilligers onder het motto ‘Onderzoek alles en bewaar het
goede’ meer citaten en plaatjes uit ons werk verzamelen. Waar zien we treffend en concreet
iets van diaconale kerk en diaconale stad gebeuren? Daartoe werd in de Diaconievergadering
een notitieboekje uitgedeeld. Doet u mee met verzamelen, geef even een seintje dan sturen
we u het boekje toe.

Zoek de stilte
Dat is het thema van de campagne voor de 40-dagentijd van Kerk in Actie, van 5 maart tot 19
april. In Luthers Amsterdam doen we weer van harte mee met deze campagne. Predikanten en
gemeentediakenen kunnen achtergrondinformatie, projectmateriaal en liturgiesuggesties
vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd, en dit op ‘maat’ snijden voor de eigen diensten en
activiteiten.

Bidden om aandacht: Etalage ‘In de Zwaan’
De etalage van ons Diaconaal Centrum aan de Maasstraat is steeds gewijd aan een thema.
Deze maanden is het thema ‘Geven is delen’: over de traditie van het collecteren. Met een link
naar een citaat van Marcel Barnard: ‘De diaconale collecte is meer dan hengelen naar geld.
Wanneer diakenen rondgaan, bidden ze ons om aandacht, om ontferming. Het is een soort
Kyrieleis, ze kaatsen het ‘Ontferm U’ aan ons terug.

Diaconaal Pinkstercafé
e

Op 10 juni, 3 Pinksterdag – we gaan voor een voortgaand Pinksteren - is er in het
Luthertuintje (bij de Maarten Luther Kerk) weer het Diaconaal Pinkstercafé: informele plek van
ontmoeting van het diaconale netwerk. Noteert u de datum alvast?

Agenda
23/1

Bijeenkomst Werken aan Werk

4/3

Vergadering Werkgroep Buitenland

5/3

Begin 40-dagentijd ‘Zoek de stilte’

6/2

Grootstedelijk Diaconaal Overleg

11/3

Diaconievergadering: 18.30 uur

11/2

Vergadering DB Diaconie

16/3

Wake detentiecentrum Schiphol m.m.v.
de Lutherse Gemeente

18/2

Vergadering Gemeentediakenen

21/3

Werkdag Kerk&Werk (Kerk in Actie)

19/2

Verkenningsgroep coöperatieve
zorgvormen

24/2

Vergadering Werkgroep Binnenland

5/4

Melanchtondag, Kasteel Hoekelum
(landelijk Luthers Diaconaal Netwerk)

25/2

Diaconale excursie naar Den Haag
10/6

Diaconaal Pinkstercafé, MLK
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