Diaconale Info Zomer 2016

‘We willen de berg wel omhelzen, maar onze armen zijn tekort’.
Met dit motto (Indonesische gezegde) is de etalage van diaconaal centrum In de Zwaan
ingericht. We zijn op zoek mensen die mee willen doen in het werk van de Diaconie.
Lees meer op www.diaconie.com

Bouw Augustanahof begonnen
Begin juli startte aannemingsbedrijf Trustan met de voorbereidingen van de verbouw
van de Augustanakerk tot Augustanahof. Inmiddels zijn ook de kwartiermakers aan de
slag. Tevens worden in de komende tijd de eerste woningen voor ouderen toegewezen.
Meer info op www.diaconie.com

Pride-energie in Oude Lutherse Kerk
Gisteren werd in het kader van Europride 2016 de (internationale) tentoonstelling ‘Who
can tell’ geopend. Heel bijzonder! Nog te zien t/m 7 augustus. A.s. zondag 31 juli 10.30
is er de kleurige viering ‘Join our freedom’ o.l.v. ds Harry Donga. En woensdag 3
augustus 20-21.30 uur: ‘Prides out there: meanings of prides worldwide’ met aandacht
voor homorechten wereldwijd. Lees www.diaconie.com

Diaconale vakanties en zomeruitjes
Deze zomer gaan i.s.m. SLOA weer plm. 25 ouderen met een smalle beurs of
kwetsbare gezondheid op vakantie naar o.a. Lunteren, Dirksland en Doorn. Ook gaan
er 5 eenoudergezinnen op vakantie naar Diessen.
De gemeentediakenen waren in de afgelopen tijd actief met het organiseren van
geslaagde zomeruitjes voor ouderen, gemeenteleden en buurtbewoners.

Succesvolle afsluiting Plek onder de Zon
Via het programma Plek onder de Zon verdiepten ruim 400 kinderen van basisscholen
uit Amsterdam en Amstelveen e.o. zich in de afgelopen maanden in zonne-energie. Op
13 en 23 juni sloten we het met alle 15 deelnemende scholen feestelijk af in de
Kruiskerk in Amstelveen en de Oude Lutherse Kerk. De prijzen werden uitgereikt door
resp. wethouder Kluis (Aalsmeer) en Choho (A’dam). Nieuwe scholen kunnen zich
aanmelden voor de volgende ronde. www.diaconie.com
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Keti Koti in De Nieuwe Stad
Op 3 juli was er een bijzondere Keti Koti-viering in De Nieuwe Stad. Keti Koti is de
jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij. Op de foto ziet u hoe de
kinderen symbolisch de ketenen verbreken.

Wittenberg
Onze Diaconale Instelling OMVH is met grote inzet bezig om voormalig verpleeghuis de
Wittenberg te verbouwen tot 116 appartementen. Hiermee kan dit bijzondere
monument bewaard blijven en worden er voor de diaconie inkomsten gegenereerd
waarmee ze op volle kracht door kan gaan met de activiteiten waarvoor ze al zich sinds
1588 hard maakt: de inzet voor kwetsbare mensen en groepen in onze stad. Rond de
verbouw van de Wittenberg liepen twee rechtszaken waarover de Rechtbank onlangs
een uitspraak deed. De eerste uitspraak ging over de vraag of de Gemeente
Amsterdam terecht een Omgevingsvergunning had afgegeven voor de Wittenberg. De
Rechtbank was van oordeel dat dat het geval is. De tweede uitspraak ging over de
vraag of een vergunning voor woningonttrekking is vereist. Het antwoord daarop is
belangrijk voor de vraag of in de Wittenberg een zgn. short stay voorziening mag
worden gevestigd. De Rechters concluderen dat zo’n vergunning is vereist. Het OMVH
besloot om over deze voor ons teleurstellende uitspraak in beroep te gaan bij de Raad
van State. Lees verder voor infobrief nr. 6 en nr. 7.

Luther Museum Amsterdam
Onze kunststichting is met veel energie aan het werk voor de totstandkoming van het
Luther Museum Amsterdam. Hier willen we laten zien hoe luthers geloven en lutherse
zorg door de eeuwen heen gestalte hebben gekregen. Het museum zal ge(her)huisvest
worden in de goed bewaarde regentenkamers in de Wittenberg. Meer informatie in
Gemeenteblad nr 3.

Bezoek aan LWF
In september brengt een aantal gemeenteleden een bezoek aan het kantoor van de
Lutherse Wereld Federatie in Genève. De Diaconie werkt voor haar buitenlandprojecten
samen met Kerk in Actie en de LWF als vaste partners. Dit bezoek zal het contact en
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het lutherse wereldwijde familiegevoel versterken.

Tent of Nations
In mei bezochten algemeen secretaris Hanne Wilzing en zijn echtgenote tijdens een
(privé)reis het door de diaconie gesteunde Tent of Nations (van de Lutherse Palestijnse
fam. Nassar bij Bethlehem) en ATTA-ouderenzorg in Oost-Jeruzalem en de Westbank.
Het verslag kunt u lezen op bezoek.pdf

Lutherjaar
In Haarlem worden in de Lutherse Kerk (Witte Herenstraat 22) drie Luther-lezingen
georganiseerd. Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Toegang vrij.
-14 september ‘Amsterdam en Scandinavië: een lutherse connectie’, dr Sabine Hiebsch
-12 oktober ‘Luther en meditatie’, dr Kick Bras
-16 november ‘Luthers kritiek aan de aflaat – aanleiding voor de Reformatie’, prof. dr.
Christoph Burger.
Het Lutherjaar 2017 zal officieel worden ingeluid op 31 oktober in de Oude Lutherse
Kerk. I.s.m. de Lutherse Synodale Commissie en het Luthers Genootschap is t.g.v. het
Lutherjaar ook een actie voor een diaconaal project van een lutherse partnerkerk in
voorbereiding.

10e Groninger Dienst
Op zondag 30 oktober 10.30 zal de 10e Groninger Kerkdienst gehouden worden in de
Oude Lutherse Kerk. Thema: ‘Ie binnen roupen’ (u bent geroepen). Voorganger: ds.
Harry Donga. Verder zullen meewerken: de nieuwe Commissaris van de Koning (in
Groningen), kunstenaar Henk Helmantel en mannenkoor Deocantemus. Voor de
kinderen zal er voor het eerst een eigen kindernevendienst zijn. Vertelt u het door aan
alle mensen in uw netwerk met een Groninger tongval?
Agenda
31/7
3/8
16/8
22/8
24/8
25/8
30/8
5/9
10/9
11/9
13/9
22/9
26/9
27/9
1/10
4/10
25/10
30/10
31/10

Join our freedom Pride-dienst in Oude Lutherse Kerk
Prides out there – Oude Lutherse Kerk
DB Diaconie
Bouwteam Augustanakerk
Adviesgroep Augustanakerk
Overleg met Spirit
Werkgroep Buitenland
Werkgroep Binnenland
Open Monumentendag (en 11/9)
Verwelkoming en inzegening Mission House-jongeren
Diaconie
Werken aan Werk
LDF
Gemeentediakenen
Verslag bezoek LWF na de kerkdienst OLK
Gehaktcommissie
Jaarvergadering Diaconie
Groninger Kerkdienst
Landelijke start Lutherjaar in OLK.
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