Geachte mevrouw, heer, Beste mensen,
Met genoegen sturen we u hierbij onze Diaconale Info van september, met daarin o.a. de aankondiging
van de Open Monumentendagen, komend weekend.
Mocht u de Diaconale Info niet (meer) willen ontvangen, wilt u ons dat dan even melden? We halen uw
naam dan uit ons bestand.

Foto´s van Tess Jungblut in de etalage van `In de Zwaan´ aan de Maasstraat. Zie onder punt 14.
1.

Van Augustanakerk naar Augustanahof. De Diaconie gaat de Augustanakerk in Bos & Lommer
ombouwen tot Augustanahof. Lees verder.
Op woensdag 16 september staat de Diaconie van 14.00-16.00 uur met een informatiestand over o.a. de
Augustanahof op de activiteitenmarkt bij het Wachteliedplantsoen. Welkom om aan te wippen!

2.

Diaconale inzet voor vluchtelingen. Ds. Martin Junge, president van de Lutherse Wereld Federatie
schreef aan alle lutherse kerken een brief over de vluchtelingenproblematiek. Ook ds. Arjen Plaisier,
scriba van de Protestantse kerk in Nederland, schreef hierover een bericht. En de Diaconie besloot op 8
september tot steun aan een aantal activiteiten en projecten t.b.v. vluchtelingen. Daarnaast gaan we
volop door met onze inzet voor vluchtelingen in Amsterdam. Met de Protestantse Diaconie overleggen we
over eventuele verdere acties. Lees verder.

3.

Wittenberg. Sinds december 2014 konden we - met de inzet van vele vrijwilligers (o.a. uit de
Keizersgrachtkerk) en met ondersteuning van Freek Salm opvang bieden aan de zogenaamde
Smaragdgroep, een groep van ongeveer 30 vluchtelingen uit Eritrea en Ethiopië. Omdat we binnenkort
hopen te starten met de verbouwing van de Wittenberg kan de groep nog tot 15 oktober bij ons te gast
zijn.

4.

Werken aan Werk. Op donderdagavond 17 september komt de Werken aan Werkgroep weer bij elkaar.
Gemeenteleden eten samen en steunen elkaar bij het zoeken naar een baan. Welkom om mee te doen.

5.

Open Monumentendagen. A.s zaterdag en zondag is het weer Open Monumentendag. De Oude
Lutherse Kerk (Spui) doet mee op de middagen van 13.00-17.00 uur. Uiteraard is de Diaconie present.
Ook de Lutherse Kerk van Haarlem doet mee, en heeft op vrijdag zelfs al de kindermonumentendag.

6.

Mission House. Afgelopen zondag 6 september werd de nieuwe Mission Housegroep verwelkomd en
ingezegend in de Oude Lutherse Kerk.

7.

Protestants Landelijk Dienstencentrum te gast. J.l. maandag hadden we 250 medewerkers van het
Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk in Nederland op bezoek. Ze waren te gast bij een
twintigtal projecten / locaties van de Protestantse en Lutherse Diaconie. Zo werden o.a. de Wittenberg,
de Oude Lutherse Kerk, Stap Verder, 'In de Zwaan', en de Lutherhof bezocht. We kijken terug op een
geslaagd bezoek, en mooie ontmoetingen.

8.

Lustrum Stap Verder. Op 19 september viert Stap Verder, Oecumenisch Diaconaal Centrum in
Zuidoost, zijn eerste lustrum. Zie www.stapverder.org

9.

Groninger Dienst. Op zondag 25 oktober is er om 10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de
9e Groninger Dienst. Thema: 'Ain woord kìn haile wereld verandern'. Lees verder. Kent u mensen die iets
met Groningen hebben, wilt u ze dan op deze bijzondere dienst attenderen?

10.

Gedenkboek 400 jaar Luthers Haarlem. In 1615 werd de lutherse schuilkerk aan de Witte Herenstraat
in Haarlem gebouwd. Dit jaren vieren we daarom 400 jaar Luthers Haarlem. Bestel het prachtige
gedenkboek: http://www.luthersekerkhaarlem.nl/boek-over-400-jaar-lutherse-kerk-haarlem/

11.

Steun aan projecten in Nederland / Amsterdam / Wereld. De Diaconie besloot in haar vergadering van
8 september j.l. tot steun aan de volgende projecten in Amsterdam:
Straatpastoraat, Harriët Tubmanhuis (extra bijdrage), Fonds Urgente Noden Haarlem, Club Kleurrijk
Gibraltarbuurt Bos&Lommer. Voor het buitenlandwerk besloten we – naast de onder 2. genoemde
projecten - steun te geven aan o.a.: Sadaka Reut (Israël), MTC Vluchtelingenproject in Thailand, Bezwa
Zambia, Stichting Ieder Kind een Eigen Boek (Suriname) en Tent of Nations.

12.

Stagiaire. Sinds augustus loopt Sophie Kwant stage voor haar opleiding HBO maatschappelijk werk te
Ede bij Diaconaal Centrum 'In de Zwaan'. Sophie werkt mee met Sofia Nap in het werk van Kopje Thee+
in de Rivierenbuurt en denkt ook mee bij de ontwikkeling van de Augustanahof.

13.

Vrijwilligers gezocht. We zoeken incidenteel vrijwilligers voor schoonmaakwerk en technische klussen
in en rond ons Gasthuis 'In de Roos' in de Rivierenbuurt. Informatie bij Sofia Nap.

14.

Etalage ‘In de Zwaan'. Onze etalage aan de Maasstraat is ingericht met prachtige foto's van Tess
Jungblut over het thema 'Share', het thema van de Amsterdam Pride van eind juli. Deze foto's waren voor
en na de Gay Pride te zien in de Oude Lutherse Kerk. Lees verder.
Agenda
12 sept Open Monumentendag Oude Lutherse Kerk en Haarlem
16 sept Diaconiestand Wachteliedplantsoen Bos&Lommer
17 sept Werken aan Werk
19 sept Lustrum Stap Verder
22 sept Gemeentediakenen
28 sept De dragende samenleving binnen de kerk (thema-avond van Drugspastoraat, Regenboog en Straatpastoraat)
23 sept Adviesgroep Augustanahof
4 okt
4 okt
6 okt
13 okt
25 okt
27 okt

Scheppingszondag Luthers Amsterdam
Manifestatie 'Samen één Amsterdam' op de Dam
Vergadering Gehaktcommissie
Vergadering DB Diaconie
Groninger Dienst Oude Lutherse Kerk
Diaconale Jaarvergadering in De Nieuwe Stad

