
 

Diaconale Info Advent 2015 
 
‘De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, 
omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte’ (Exodus 23: 9) 

 
Diaconale inzet voor vluchtelingen: helpen dichtbij huis &wereldwijd,  

werken aan oorzaken en opkomen voor recht & barmhartigheid 
 

*We zijn onderweg. Dit is het thema van onze Diaconale Adventsactie 2015. We zetten 

ons in voor vluchtelingen dichtbij en wereldwijd en leggen een relatie met ons eigen 
onderweg-zijn. We zamelen speciaal in voor fruit voor het Jeanette Noëlhuis (Zuidoost) en 
onderwijs in het vluchtelingenkamp Zaatari Jordanië (via Kerk in Actie/LWF). Meer info staat 
op  www.diaconie.com 
 
*Martin Junge van LWF over Klimaattop Parijs.  “It directly affects the member churches 
in Angola, Greenland, Kenya, Namibia, the United States and many other places, with large 
communities of vulnerable people displaced by increasingly heavy rainfall and storms and 
prolonged drought,” says LWF General Secretary Rev. Dr Martin Junge. 
https://www.lutheranworld.org/news/climate-change-not-abstract-reality-lutheran-communion  
 

*Vast mee op 1 december voor het klimaat. Op weg naar de klimaattop doen 

wereldwijd lutheranen en vele vele anderen mee met Fast for the Climate. Op elke 1e dag 
van de maand van de maand vasten –in eigen gekozen vorm-  voor het klimaat. Doe ook 
mee a.s. dinsdag 1 december! https://www.lutheranworld.org/fastfortheclimate  
 

*Plek onder de Zon. We starten met de 4e editie van Plek onder de Zon. In dit programma 
leren bovenbouwgroepen van basisscholen over zonnestroom en duurzaam leven. We doen 
dat samen met Natuur- en Milieu Educatie en Picosol. Er meldden zich nu al 7 scholen aan. 
We gaan het programma uitbreiden naar Amstelveen en omgeving en ook daar meldden 
zich al 6 schoolklassen aan. Iets voor de school van uw (klein)kinderen? Neem even contact 
met ons op. 

http://www.diaconie.com/
https://www.lutheranworld.org/news/climate-change-not-abstract-reality-lutheran-communion
https://www.lutheranworld.org/fastfortheclimate


 

*Augustanahof. De Diaconie neemt de Augustanakerk in Bos&Lommer over en vormt dit 

om naar Augustanahof. Centraal zal staan: samen wonen, omzien naar elkaar in hof&buurt, 
gastvrijheid en inspiratie&stilte. We zoeken naar kwartiermakers die graag in de hof zouden 
willen wonen en nu al mee willen doen met het ontwikkelen. Zie voor achtergrondinfo en het 
profiel van de kwartiermakers op 
http://diaconie.com/nieuws/2015/Van_Augustanakerk_naar_Augustanahof.html Zou u 
mogelijke belangstellenden in uw netwerk hierop willen attenderen? We hopen in het 1e 
kwartaal 2016 te kunnen starten met de verbouw. In de tussentijd blijven we de kerk 
gebruiken voor diverse activiteiten. Freek Salm zal toezicht houden op het gebouw en op de 
pastorie die we gebruiken voor tijdelijke diaconale opvang. 
 

*Makandra in Lobi – samen gemeenschap zijn. Dit is het thema van de 

Surinameweek waarin we als luthers Amsterdam de relatie met de Maarten Luther Kerk in 
Paramaribo willen versterken. Uiteraard is de aanleiding de viering van 40 jaar 
onanfhankelijkheid. Een delegatie uit luthers Paramaribo is hiervoor speciaal overgekomen. 
A.s. zondag 29 november is er met hen om 10.30 een bijzondere viering in de Oude 
Lutherse Kerk (Spui), waar u van harte welkom bent. Op maandag 30/11 is er een 
ontmoeting met de Diaconie en op 2/12 een afsluitende viering in de Lutherse Kerk in 
Haarlem. Zie www.diaconie.com  
 

*Rivierenbuurt. Ivm de herbestemming van de Maarten Luther Kerk worden de meeste 

activiteiten zoals Maandagmiddagclub, Burentafel, Theater Met eLKaar en Sing Along 
momenteel gehouden in de Weteringkerk. Wel is er op 24 december een kerstavondviering 
in de Maarten Luther Kerk. 
 

*2e Kerstdag. Inmiddels is het een mooie traditie: het kerstdiner op 2e Kerstdag voor 

mensen die dan heerlijk willen eten in een fijne sfeer, met goed gezelschap. Dit jaar in de 
Augustana. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij hun diakenen. We zoeken ook nog 
naar enkele vrijwilligers voor de kookploeg en de organisatie. Meedoen? Bel even met 
diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ (020 4044708) 
 

*Werken aan Werk. Op donderdag 14 januari 18.00 uur ‘In de Zwaan’ komt de Werken 

aan Werkgroep weer bijeen. Werkzoekende gemeenteleden eten samen en steunen elkaar 
bij het zoeken naar een baan. Welkom om mee te doen. En blijft u voor ons mee vacatures 
spotten bv. voor financieel en/of administratief werk, werk als gastvrouw, bij receptie of balie, 
logistiek/magazijnwerk en werken met jongeren. Heeft u een tip, laat het dan even horen bij 
het diaconaal centrum, dan geven wij het door. 
 

*De kerken in Haarlem starten zaterdag weer de jaarlijkse Broodbankactie. Dit jaar met 

als thema ‘De dorstigen te drinken geven’. De opbrengsten gaan naar de –ook door de 
Diaconie gesteunde- African Divine Church in Kenia. Met het geld worden daar pompen 
aangelegd. http://www.bavo.nl/bladen/nieuws3.php  
 

*De Oostenrijkse Melanie woont in het Mission House en doet mee in het theaterproject 

Met eLKaar –van HVO-Querido en Diaconie- in de Rivierenbuurt. Op www.diaconie.com stelt 
zij zich aan u voor. 
 

*Groninger Dienst. De in oktober gehouden Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk 

werd bezocht door ruim 350 mensen. Een impressie van Hendrik Kremers en de preek van 
Harry Donga staan op www.diaconie.com De collecte bracht € 1176,54 op, de helft hiervan is 
bestemd voor het Wereldhuis. In 2016 zal deze dienst gehouden worden op 30 oktober. 
Dan voor de 10e keer.  

http://diaconie.com/nieuws/2015/Van_Augustanakerk_naar_Augustanahof.html
http://www.diaconie.com/
http://www.bavo.nl/bladen/nieuws3.php
http://www.diaconie.com/
http://www.diaconie.com/


Agenda 
2015 
29/11 Suriname-dienst Oude Lutherse Kerk 
1/12   Fast for the Climate (ivm VN-Klimaattop) 
8/12   DB Diaconie 
9/12   Adviesgroep Augustanakerk 
10/12 Drugspastoraat 
13/12 Eindfeest Erasmusparkbuurt in Augustana 
26/12 Maaltijd 2e Kerstdag in Augustana 

2016 
12/1 Diaconie-vergadering 
14/1 Werken aan Werk 
2/2   Werkgroep buitenland 
4/2   Grootstedelijk Diaconaal Overleg 
8/2   Werkgroep binnenland 
16/2 Gemeentediakenen 

 
 
 


