Diaconale Info November 2014 ‘Bewaar de aarde’

Diaconaal medewerker Marjan Bosch presenteert Diaconale Adventsactie ‘Bewaar de aarde’

‘Bewaar de aarde’ is het thema van de Diaconale Adventsactie 2014. We vragen aandacht en
steun voor 3 projecten: Sartawi – duurzaam landbouwproject van de lutherse kerk in Bolivia,
Plek onder de Zon – educatief project voor scholen in Amstelveen & Amsterdam en ‘Climate
Justice’ – lutherse jongeren komen op voor behoud van de schepping. Lees verder.
Climate Justice Namens Luthers Amsterdam doet Amber Arnoldus mee aan de LWFjongerendelegatie naar de VN-klimaattop in Lima, Peru in december 2014. Lees vanaf eind
november 2014 haar blog op www.diaconie.com.
Mission House In september was er in de Oude Lutherse Kerk een inzegen- en
verwelkomingsdienst voor de 10 nieuwe jongeren van het Mission House, het Amsterdamse
internationaal diaconaal jongerenjaar. Ákos Tegez uit Hongarije doet actief mee in het
Lutherse diaconale werk in de Rivierenbuurt. Lees verder om kennis met hem te maken.
Gasthuis ‘In de Roos’ In de afgelopen periode namen we afscheid van onze huisvader Gerrit
Post die een volgende stap heeft gemaakt. En... we vonden een opvolger in de persoon van
Willemijn Heikoop. We kenden Willemijn al van haar rol als huisleider in het Mission House.
De zieken bezoeken Dat is dit jaar het thema van de Broodbankactie van kerken in Haarlem
(waaronder Luthers Haarlem). De opening is op 29/11 in de Grote of st. Bavokerk met een
optreden van ‘Haarlemmer olie’.
Werken aan Werk In onze Werken-aan-Werkgroep coachen en bemoedigen werkzoekenden
uit en rond onze gemeenschap elkaar. Ook vragen we gemeenteleden vacatures (mee) te
spotten. De volgende bijeenkomst (met maaltijd) is op 22 januari. Lees verder.
Zuid-Amerikaanse avond: Bolivia Zin in een vrolijke avond, voor een goed doel? Dat kan op
zondag 7 december vanaf 17.00 uur in de Maarten Luther Kerk. Voor het Diaconale
Adventproject zamelen we dan geld in voor Sartawi in Bolivia. Muziek, heerlijk eten,
kinderactiviteit en mini-kerstmarkt. De voorafgaande kerkdienst om 15.30 is ook aan het thema
gewijd. Lees verder.
Kerstactie vreemdelingengevangenis Schiphol Elke zondag zijn vrijwilligers van kerken uit
de regio actief in de kapeldiensten in detentiecentrum Schiphol-West. Met Kerst willen we alle
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300 gevangenen een kerstgroet & attentie geven. We zoeken 6 kerken die elk 50 groeten
willen verzorgen. Ook zoeken we financiële steun. Ziet u kans om mee te doen? Informatie bij
Henny Brouwer van de Diaconie.
e

e

Maaltijd 2 Kerstdag Op 2 Kerstdag organiseren we in de Maarten Luther Kerk een maaltijd
voor mensen uit en rond onze gemeenschap die het fijn vinden om Kerst zo samen te vieren.
Er is plek voor 25 personen. Ook zoeken we ongeveer 8 personen die willen helpen bij het
organiseren. Meer informatie bij uw diakenen of bij diaconaal werker Sofia Nap.
Noodhulp De Diaconie besloot om extra bijdragen te leveren voor noodhulp aan vluchtelingen
uit Syrië en Irak ( € 2.500) en voor de strijd tegen Ebola in Sierra Leone en Liberia (€ 1.000).
Diaconale herbestemming kerkgebouwen De Kerkenraad van luthers Amsterdam heeft in
verband met tekorten moeten besluiten om in principe drie kerkgebouwen te verkopen, t.w. de
Maarten Luther Kerk, de Augustanakerk en de Johanneskapel. De Diaconie onderzoekt of ze
één van de gebouwen over kan nemen voor een diaconale herbestemming.
Diaconale ouderenzorg De verkenningsgroep ouderenzorg rapporteerde aan de Diaconie
over haar bevindingen. In de komende tijd zal er extra in het gemeentediaconaat geïnvesteerd
worden. Dit vinden we niet alleen van belang i.v.m. de ontwikkelingen in de ouderenzorg, maar
ook omdat we willen voorkomen dat ouderen met de kerksluitingen tussen wal en schip vallen.
Wittenberg De Diaconie stemde in met voorstel van onze diaconale instelling ‘Oude Mannen
en Vrouwen Huis’ om het na het vertrek van Amsta leeggekomen verpleeghuis ‘De Wittenberg’
een nieuwe bestemming te geven in de vorm van short-stay. De opbrengsten worden onder
regie van de Diaconie ingezet voor diaconale ouderenzorg. In de komende tijd gaan we
hiervoor plannen ontwikkelen.
Klusjesman/-vrouw Voor ons netwerk zijn we op zoek naar een betrouwbare klusjesman of
vrouw. Iemand die voor een kleine prijs veel kan betekenen, met name voor ouderen die niet
voldoende budget hebben om een klusbedrijf in te schakelen. Suggesties welkom bij diaconaal
medewerker Sofia Nap. Lees verder.
Groninger kerkdienst Ruim 350 mensen bezochten de Groninger Kerkdienst op 26 oktober
jl. Een impressie, de preek en meer kunt u lezen op www.diaconie.com/GroningerDienst.
De collecte, waarvan de helft bestemd was voor het Wereldhuis, bracht € 1.043,16 op.
Weeshuis Het bestuur van het Luthers Diaconie Weeshuis droeg op 10 november zijn werk
over aan het DB van de Diaconie. We namen afscheid van de aftredende bestuurders Fred
Brinkman, Paul Toorenburgh, Maarten Zier en Klaas de Bruijn en van ambtelijk secretaris Wim
van Zwieten. De bestuursleden leverden opgeteld 126 jaren trouwe inzet!
ANBI De Diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn giften
aftrekbaar van de belasting. Op onze website www.diaconie.com/diaconieANBI vindt u meer
achtergrondinformatie. Ook onze Diaconale Instelling De Lutherhof is ANBI-erkend. Meer
informatie over de Lutherhof vindt u op www.diaconie.com/lutherhofANBI.
Agenda
18/11

College van Gemeentediakenen

14/12

Adventsmaaltijd, Augustana

20/11

Bezoek aan Kiwos, Oost

26/12

Kerstmaaltijd, Maarten Luther Kerk

22/11

Landelijke Diaconale Dag, Kerk in Actie

8/1

Werkgroep Buitenland

29/11

Presentatie boek Molenpagestichting, Lutherhof

10/1

Orgelconcert , Ronde Lutherse Kerk

29/11

Start Broodbankactie, st. Bavo Haarlem

13/1

Diaconievergadering

30/11

Start Diaconale Adventsactie

22/1

Werken aan Werk

7/12

Latijns-Amerika avond, Maarten Luther Kerk

5/2

Grootstedelijk Diaconaal Overleg

9/12

Dagelijks Bestuur Diaconie

16/2

Werkgroep Binnenland
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