Diaconale Info Pasen 2014
‘Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw’
(uit Lied 982).

Theatergroep Met eLKaar
Theatergroep Met Elkaar speelt haar vijfde productie: Zorgsaam, op 15 en 16 mei in de MLK.
Lees verder.

Basisscholen volop actief met ‘Plek onder de Zon’.
De derde editie van het project “Plek onder de Zon”, het milieuproject van de Diaconie i.s.m.
De Alliantie, ANMEC en PicoSol, is in volle gang. U bent van harte uitgenodigd voor de
feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk op donderdagochtend 19 juni. Lees verder.

Sharif ontving verblijfsvergunning
Sharif, vrijwilliger bij de Diaconie en in de OLK, kreeg na lang wachten zijn verblijfsvergunning.

Actie ‘Zicht voor Skan’
De actie ‘Zicht voor Skan’, t.b.v. de oogoperatie van onze Eritrese gast Skan Haile, bracht al
€ 5.850 op. Hartelijk dank voor uw steun! Lees verder.

Diaconie gaat zorgbehoefte ouderen in Brandpunten verkennen
Tijdens de Diaconievergadering op 11 maart jl. presenteerde de Verkennersgroep
Coöperatieve Zorgvormen een eerste tussenrapportage. In de komende tijd worden de
Brandpunten benadert met de vraag naar de (toekomstige) zorgbehoefte van leden van de
Lutherse Gemeente en andere betrokkenen. Lees verder.

Mantelzorger in balans
Op 14 mei vindt er in de Johanneskapel een bijeenkomst plaats over ondersteuning van en
zorg voor de mantelzorger. Met tips, trucs en ontmoeting, georganiseerd i.s.m. het WWZ-team
(wonen-welzijn-zorg), Mantelzorg Steunpunt en diverse zorg- en welzijnsinstellingen uit
Amstelveen. Lees verder.

Diaconie zoekt jongere voor LWF-delegatie Klimaattop Lima
Duurzaamheid is een rode draad in het beleid en het uitvoerende werk van de Lutherse
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Diaconie Amsterdam. We steunen daarom van harte het Jongeren Klimaatprogramma van de
LWF, en zoeken een jongere voor de LWF-delegatie naar de Klimaattop COP20 in Lima, Peru,
in december 2014. Lees verder.

Diaconie op excursie naar diaconale kerkplekken
Om zicht te krijgen op alternatieve en diaconale gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen
gaat de diaconie momenteel op verkenningstournee. Op 28 april bezoeken we Eltheto (Oost).
Belangstelling om mee te gaan? Lees verder.

Werken aan Werk
De netwerkgroep Werken aan Werk komt op 15 mei bij elkaar. Kijkt u nog mee uit naar
vacatures voor deze werkzoekenden in onze gemeenschap? Lees verder.

Jaarbericht ‘Helpen met open handen’
Het nieuwe Jaarbericht 2013 ‘Helpen met open handen’ is uit. Diakenen, vrijwilligers en
gemeenteleden ontvingen hem als bijlage bij het Gemeenteblad. Relaties en partners kregen
hem per post toegezonden. Gemist? Lees verder.
Graag verspreiden we het Jaarbericht ook via bibliotheken, wachtkamers etc. Wilt u meehelpen
met de distributie, neem dan even contact op met Henny Brouwer (e-mail), of 020-4044708.

Stichting zr. Meulmeesterfonds
We ontvingen van het zusters Meulmeesterfonds € 150 voor voedsel voor de bewoners van de
Vluchtgarage in ZuidOost.

Partnerdiaconie in Warschau
We ontvingen een Paasgroet van onze partnerdiaconie in Warschau.

Steun aan projecten
In januari en maart vergaderde de Diaconie (onder andere) over diverse aanvragen uit binnenen buitenland. We besloten tot de volgende giften. Lees verder.

Gasthuis in de Roos

e

Ons Gasthuis in de Roos, geopend in september 2012, zwaaide onlangs zijn 15 gast uit.

Ontmoeting met Bless
Op 26 mei vindt er een ontmoeting plaats met gasten van het door de Diaconie gesteunde
project Bless, Egypte (Diaconaat Koptisch-Orthodoxe Kerk). We horen graag als u daarbij wilt
zijn. U ontvangt dan later nadere informatie.

Diaconaal Pinkstercafé op 10 juni
U bent van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse Pinkstercafé op “derde Pinksterdag”, dinsdag
10 juni 2014, van 16.00-19.00 uur in het Luthertuintje van de MLK.

Agenda
28/4

Excursie naar Eltheto

13/4

TV-festival (WCAC/WACC) te gast

8/5

Werkgroep Groninger Dienst

19/4

Afsluiting Plek onder de Zon, OLK

12/5

Diaconievergadering

29/6

Keti Koti – Nieuwe Stad

15/5

Werken aan Werkgroep

1/7

Bach in Bos&Lommer

15/5

Theater Met eLKaar (ook 16/5)

25/8

Werkgroep binnenland

20/5

Gemeentediakenen

26/8

Werkgroep buitenland

26/5

Bless uit Egypte te gast

13/9

Open Monumentendag (ook 14/9)

10/6

Diaconaal Pinkstercafé

7/10

Gehaktcommissie

10/6

Dagelijks Bestuur Diaconie

21/10

Jaarvergadering, Augustanakerk
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