Jaarbericht
Lutherse Diaconie
Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig
Diaconie in cijfers Brood voor barmhartigheid
In 2016 besteedden we € 643.213 (voorlopige cijfers, exclusief Augustanahof). Dit konden we dekken met de inkomsten uit giften, collecten, effecten
en onroerend goed. Voor 2017 hebben we aan uitgaven € 807.942 begroot.
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Uitgaven 2016: Werkvelden
Omzien naar elkaar 28%
Amsterdam en regio 49%
Landelijk 4%
Wereldwijd 19%

•
•
•
•

Van de projectbestedingen werd 30% besteed aan vluchtelingen en
31% aan jongeren. 10% werd besteed aan duurzaamheidsprojecten.

Omzien naar elkaar

In onze kerkgemeenschappen worden naast de zondagse erediensten
allerlei andere ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.
• Marijke (34 jaar diaken en bijna
leeftijd van ‘de zeer sterken’) bracht
bij 12 ouderen een kerstattentie:
“Wat heb ik hier een plezier in!”

•
•
•
•

• Ute Braun (gemeentediaconaat
Amstelveen): “Gisteren waren wij
met 21 personen van de Johanneskapel voor ons zomeruitje
naar restaurant de Voetangel
in Ouderkerk. Dit jaar was er
geen hittegolf maar er was wel
een bleek zonnetje ofwel regen
voorspeld was. Wij hebben binnen gezeten, hadden een ruimte
voor ons alleen met een prachtig
uitzicht. Iedereen was blij dat ze
elkaar weer eens konden zien.”
• In Luthers Haarlem was de
jaarlijkse Agapémaaltijd: Alice
Nederkoorn en Meta van Schaik
(ouderling en diaken in Haarlem):

“Wat een feestelijk gezicht
was het zondagmorgen bij
het betreden van de kerk. Aan
9 ronde tafels was er plaats
voor elk 10 gasten. Jong en
oud door elkaar om samen de
Agape te vieren. Het Liefdesmaal.”
• “Twee Syrische jongens,
Abdulhadi en Mazen, willen
graag iets terugdoen voor de
maatschappij.” (Matthijs begeleider Spirit van vluchtelingenjongeren). Ze kwamen als
koksmaatje helpen tijdens de
Kerstmaaltijd op 2e kerstdag in
de Maarten Luther Kerk.

61 mensen gingen mee met een diaconale vakantieweek voor ouderen en voor eenoudergezinnen
40 mensen ontvingen ‘stille hulp’
2 leden van onze Werken-aan-Werk groep vonden een baan
241 mensen ontvingen een kerstattentie

Mensen raken mensen
Diaconaat gaat over relaties tussen
mensen en begint altijd bij namen
en gezichten. Een kleine selectie uit
2016 van wat ons raakte:
• Buurtbewoner Justus (36) koos
voor levenseinde. Zijn ouders
schreven: “Justus was een goed
en zuiver mens die van mensen
hield…. Hij was bijzonder op jullie gesteld en voelde zich welkom
bij ‘de Zwaan’.”
• May (uit Uganda, gevlucht omdat
ze lesbisch is) die door diaconaal
vrijwilliger Camiel begeleid werd
tijdens haar interview bij de IND:
“It was not easy but it all ended

well. thank you so much for always
being there for in times when I
need help, may God bless you.”
• Reinder (12 jaar diaken) begeleidt
tijdens de feestelijke afsluiting
van Plek onder de Zon in de Oude
Lutherse Kerk belangstellende
schoolkinderen bij het kaarsje
branden bij de ikoon van de Drievuldigheid in de Oude Lutherse
Kerk.
• Yolanda (recent bevestigd tot
diaken in Zuidoost): “Ik heb het
ambt van diaken aangenomen
omdat ik bewust iets voor de kerk
wil doen.”

Het afgelopen jaar zijn we
onderweg geweest. Terugkijkend
hierop hebben we veel stappen
gezet. Stappen die u kunt lezen
in dit jaarbericht. Vooruitkijkend
blijven wij hervormen. Dit in de
voetsporen van Maarten Luther
en in het kader van het Lutherjaar
2017. Het jaar op weg naar de
viering van 500 jaar Reformatie.
Hervormen / opnieuw vormgeven
zal zichtbaar worden in onder
andere de Augustanahof en het
Oude Mannen en Vrouwenhuis
die dit jaar worden heropend met
een nieuwe functie.

Luther Museum
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,
ons voormalig Oude Mannen en Vrouwen
Huis aan de Nieuwe Kerkstraat dat we op dit
moment verbouwen tot appartementen.

Informatie
Diaconaal team

Medewerkers: Henny Brouwer
(secretaresse), Sophie Kwant
(diaconaal werker), Gesina
Weerheim (KKA, boekhouding)
en Hanne Wilzing (algemeen
secretaris).
Vaste bureauvrijwilligers:
Arlette Anches en Hanneke
Veenhof. In totaal doen er,
bestuurlijk en uitvoerend,
120 diakenen en (andere)
vrijwilligers mee in het werk
van de Diaconie.

Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com
twitter: #diaconieinmokum
www.diaconie.com

Steun ons
Uw giften zijn bijzonder welkom
op NL80-INGB-0004-6200-48
U kunt het werk van de Diaconie ook
steunen via een schenking, legaat of
nalatenschap. We informeren u graag
over de mogelijkheden.

We blijven
hervormen.
Hervorm je mee?
• Jardel (foto) snuffelstagiair Mediacollege:“De Diaconie heeft mij geleerd dat er geen onderscheid is en
dat er ruimte is voor iedereen.”
• Lilian (nieuwe diaken): “Naast directe hulp aan vluchtelingen is het
geven van een welkomstgevoel
van groot belang. Je welkom voelen geeft namelijk ook het gevoel
van veiligheid. Het veilig voelen
is weer heel belangrijk voor de
integratie. Vluchtelingen moeten
medeburgers worden die mee
gaan doen in de maatschappij.”

Genade,
vrolijkheid
en vrijheid

Foto Carel van den Berg

Uitgaven 2016: Projectsteun,
eigen diaconaal werk, organisatie
Steun aan diaconale partners
& projecten 34%
Eigen diaconaal werk 47%
Organisatie 19%

We blijven hervormen

De Broodbankactie 2016 van Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum
en Luthers Haarlem stond in het teken
van het Werk van Barmhartigheid ‘de
vreemdeling opnemen’. De opbrengsten
waren voor het Nieuwe Wereldhuis van
Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem
in de Stad. Het Nieuwe Wereldhuis
biedt vluchtelingen en andere migranten een plek om elkaar te ontmoeten,
Nederlands te leren en hun draai te
vinden in de Nederlandse maatschappij.
Deze integratie gaat meerdere kanten
op: bezoekers uit allerlei landen komen
in contact met elkaar en elkaars cultuur,
èn ze komen in contact met autochtone
Haarlemmers. Dat blijkt inspirerend
voor iedereen. Migranten mèt en zonder
papieren vinden een veilige plek bij het
Nieuwe Wereldhuis. Er werden - vanuit
de broodbank in de St. Bavokerk - 1250
broden verkocht en de actie bracht het
mooie bedrag van € 6.700 op.

‘We willen de berg wel omhelzen,
maar onze armen zijn tekort’.
De Diaconie zet zich in voor
mensen in de knel, maar heeft
meer handen nodig. Meedoen?
Breng een bezoek aan
www.diaconie.com.
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Contact
Wilt u meer weten over ons
werk? Neem dan contact op
met een diaken of een van de
medewerkers van In de zwaan,
het diaconaal centrum van de
lutherse gemeente Amsterdam
(zie hierboven).

Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Maar…. we blijven vooral hervormen door geborgen te blijven
in onze lutherse traditie. Een
traditie waar genade, vrolijkheid
en vrijheid voorop staan. Blijven
hervormen betekent
ook doorgaan
met geloven
en blijven
zorgen
voor de
continuiteit van
al het
goede
wat de
Lutherse
Diaconie
samen met
partners dichtbij
en wereldwijd doet in
de samenleving. Een samenleving
waar wij steeds meer zijn aangewezen op elkaar en de liefde
voor elkaar. Met deze gedachte
van hervorming en de genade van
de Eeuwige gaan we ook dit jaar
weer onderweg.
Bianca Gallant, secretaris Lutherse
Diaconie Amsterdam

Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Hervorming in Bos & Lommer
Van kerk naar hof
De Diaconie kocht de Augustanakerk
in Bos & Lommer van de lutherse
gemeente en geeft deze een
nieuwe bestemming. De kerk wordt
een hof met als motto ‘omzien naar
elkaar en naar de buurt’. We bouwen er 16 woningen voor ouderen
die graag willen wonen met een
‘vangnet’ en voor jongere mensen. Eén woning wordt gasthuis
voor mensen die tijdelijk een plek
nodig hebben. De ontmoetingsruimte en grote keuken blijven en
het liturgisch centrum wordt een
stiltekapel.
Enkele kwartiermakers - die er ook
komen wonen - denken mee over
de invulling. Tijdens de Diaconale
Adventsactie zamelden we geld in
voor de stiltekapel. Onze diakenen

en vrijwilligers verkochten o.a. Adventskandelaars, kaasplankjes en
spelletjes. Deze voorwerpen - gemaakt van resthout van de vloer
van de Augustanakerk werden gemaakt door
vluchtelingen die
deelnamen aan de
houtcursus van
de ASKV. Onze
gemeenteleden
gaven gul en
brachten € 8000
bij elkaar. We
zijn ook bijzonder
blij met de steun
aan dit project van
o.a. het Luthers Diakonessenhuis Fonds, Maatschappij
van Welstand, Hélène de Montigny
Stichting, Kansfonds, Stichting

Investeren

in gemeenschappen
Mensen hebben mensen nodig. De Diaconie gaat voor een diaconale kerk en een diaconale stad! We denken dat we het beste
aan barmhartigheid en recht kunnen werken door te investeren in
gemeenschappen en mensen te verbinden. Plekken waar mensen
omzien naar elkaar, gezien en gekend worden. Waar mensen in de
knel niet alleen geholpen worden, maar zelf ook weer helper van
anderen worden. Plekken waar gedeeld wordt.
We zien onze kerkgemeenschappen rond de Oude Lutherse Kerk,
Zuidoost en Haarlem als zulke plekken. Maar ook elders zoals in de
Rivierenbuurt, de hofjes en de nieuwe Wittenberg. Ook doen we
vanuit deze doelstelling van harte mee in projecten als het Wereldhuis, Stem in de Stad (Haarlem), Kerk & Buurt Noord, Buurthulp
Oost en het Drugspastoraat.

RCOAK,
RC Maagdenhuis,
Stichting
Brentano’s
Steun des
Ouderdoms,
Protestantse Diaconie
Amsterdam, Oranjefonds
en de Diaconiekas Pniëlgemeente
(stand februari 2017).

 Toekomstig bewoonster en voormalig
kerklid van de Augustana Mw. De Dreu
(90, links): “Ik kijk bijzonder uit naar het wonen in de Augustana.” (foto Marike Omta)
 Toekomstig bewoonster en kwartiermaker Colette (24): “Als kwartiermaker
van de Augustanahof probeer ik samen
met anderen een mooie ontmoetingsplek
te creëren voor zowel bewoners als betrokkenen uit de buurt. Een plek waar ook
kwetsbare groepen een stem krijgen.”

Bahu Mem Bahu
In Lutherjaar 2017 voeren we actie voor onze lutherse zusterkerk op
Nias en Batu (Indonesië). Dat doen we samen met lutherse gemeenten
in heel Nederland. We hopen € 20.000 in te zamelen voor twee boten
die nodig zijn om de kerkleden die verspreid over vele eilandjes wonen
te kunnen bereiken. Het motto van de actie is Bahu Mem Bahu, dat is
Indonesisch voor ‘schouder aan schouder’.

Foto Tom van Keer

Van zout naar zoet
Samen met Natuur- en Milieu Educatie in Amsterdam en Amstelland en Picosol
organiseerden we in 2016 ‘Plek onder de Zon’. Zo’n 375 leerlingen van bovenbouwgroepen van basisscholen leerden aan de hand van zonne-energie over
duurzaamheid. De feestelijke afsluitingen waarbij elke klas een eigen uitvinding - werkend op zonne-energie - presenteerde, waren in de Amstelveense
Kruiskerk en de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Kindercampus King won de
1e prijs in Amstelveen met een Levensboom. Basisschool De Achthoek won in
Amsterdam de 1e prijs met de uitvinding van een wereldwijd programma om
met behulp van zonne-energie zout water in zoet te veranderen. De wethouders Kluis (Aalsmeer) en Choho (Amsterdam) reikten de prijzen uit.
 Feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk (foto Casper Kraima).

Helpen dichtbij huis

Wereldwijd

Present in onze stad
We gaan voor presentie van
kerk en diaconie in onze stad.
Bijvoorbeeld in de Rivierenbuurt
waar we rond de Maarten Luther
Kerk activiteiten organiseren
als het buurttheater MeteLKaar
(samen met HVO-Querido),
de Burenmaaltijd, zingen met
buurtbewoners in de Sing Along
en samen met de predikant met
 Deelname aan Zomer aan de Maas
leidde tot leuke ontmoetingen (foto
Sophie Kwant).

Op adem komen
In 2016 konden we twaalf
personen tijdelijk een ademplek bieden in ons Gasthuis In
de Roos. Onze gasten waren
afkomstig uit: Nederland, Iran,
Eritrea, Egypte, Suriname,
Burundi, Ethiopië, Congo en
Ghana. Enkele gemeenteleden
en buurtbewoners zijn ‘vrienden’ van het huis. Zij eten regelmatig mee en doen activiteiten. Een van de bewoners was
Saro (foto). Hij hielp mee met
activiteiten van de Diaconie
en in de Maarten Luther Kerk.
Saro ging ook mee met het
buurtuitje van de Maarten
Luther Kerk naar Avifauna.
Saro kreeg een verblijfstatus,
vond een eigen woonruimte en
is bezig met z’n opleiding als
modeontwerper.

mensen uit kerk en buurt Tegendraads Bijbellezen. Ook zijn we lid
van de ondernemersvereniging
van de Maasstraat en starten we
binnenkort met enkele winkeliers
reïntegratieproject Maasstraat
Sociaal. Ook deden we met een
kringloopkraam mee aan de Zomer
aan de Maas. Dat leidde niet
alleen tot opbrengsten voor een
diaconaal doel, maar ook tot leuke
ontmoetingen bij een kopje koffie/
thee in diaconaal centrum In de
Zwaan.

Lutherhof
 Nieuwjaarsbijeenkomst in de Lutherhof (foto: Wilmar Hassoldt).

In de Lutherhof aan het Staringplein (Oud-West) wonen 66 jongeren en
ouderen. In de bestuurskamer zijn regelmatig activiteiten voor hof en
buurt. In de logeerkamer wordt regelmatig gastvrijheid geboden aan
gasten van de Diaconie.

Pride op het Spui
In de zomer van 2016 organiseerden
we rond Amsterdam Euro Pride in
de Oude Lutherse Kerk activiteiten
met aandacht voor (mensen)rechten
van homoseksuelen wereldwijd.
Zo was er o.a. de internationale
fototentoonstelling ‘Who can tell’
van fotograaf Daniel Jack Lyons
en een kerkdienst o.l.v. ds Harry
Donga over het thema ‘De mens
is vrij’. Samen met o.a Amnesty
International, Human Rights Watch,
Hivos en Stichting Art. 1 werd
een manifestatie georganiseerd
‘Prides out there: meanings of pride
worldwide’ met bijdragen van LHBTactivisten uit diverse landen. Een
deelnemer uit Uganda: “Het raakt me
diep dat dit mogelijk is in een kerk.”
De kerk kan een onderdrukkende rol
spelen waar het gaat over de positie
van LHBT-ers, maar ook - en daar
gaan we voor - een bevrijdende rol.

De Diaconie steunt met hulp van
het Oude Mannen en Vrouwen
Huis de Palestijnse organisatie
voor kwetsbare ouderen ATTA.
ATTA is de afkorting van ‘Assistance to the Aged’, maar ook het
Arabische woord voor ‘geven’.
ATTA richt zich op kwetsbare
ouderen in Oost-Jeruzalem en
de Westbank, zoals ouderen die
arm zijn, geïsoleerd (omdat ze
geen familie hebben of familie die
door eigen armoede niet naar hen
kan omzien) en mensen met een
handicap. Van de overheid is er
nauwelijks steun voor ouderen.
ATTA ondersteunt de ouderen met
thuiszorg en werkt tegelijk aan
gemeenschapsopbouw. De oude-

Werken met Spirit
In 2016 werd het contact met Spirit jeugdzorg - de organisatie waar
indertijd onze voogdijtaken aan overgedragen werden - geïntensiveerd.
Er vond bestuurlijke afstemming plaats over de door ons gesteunde
projecten voor in totaal € 58.500 voor onder andere kleinschalige jeugdzorg in de wijk en hulp aan LHBT-jongeren. Diaken Reinder van Beem
organiseerde samen met anderen een maaltijd met door Spirit begeleidde jonge vluchtelingen en leden van onze gemeenschap. Ook werd
met enkele jongeren, samen met jongeren van het Mission House, een
wandeling gemaakt in het teken van het Amsterdam Lightfestival. Het
project Qleur heeft zich in 2016 gericht op sensitiviteit voor en signalering van LHBT-problematiek.
 Spiritmaaltijd (foto Matthijs Zantinge).

Stap Verder is een plek van informatie en advies van zes kerken in
Zuidoost (waaronder ons eigen luthers Brandpunt) en het Afrikahuis/
SMA. De activiteiten bestaan uit spreekuren (juridisch, medisch en
noodhulp), taallessen en internet. Stap Verder is ook een plek van
samen delen, zoals de keuken en de bijbehorende kookkunsten, en
leren van elkaar. Zo leerden lutherse gemeenteleden cadeauverpakkingen maken van oud papier en reclamefolders van een Nigeriaanse
handwerklerares. De Diaconie steunde in 2016 Stap Verder met € 12.500
en € 2.500 als bijdrage voor communicatiekosten. We besloten om
onze steun de komende drie jaren voort te zetten.

ren krijgen medische, psychische
en sociale hulp. In verschillende
steden zijn teams die de ouderen
zo nodig dagelijks bezoeken.
Verder worden er gemeenschapsactiviteiten georganiseerd zoals
uitjes en bijeenkomsten rond de
feestdagen. Met handenarbeid
worden producten gemaakt die
verkocht worden. Mevrouw Na’ma
is 93 jaar oud en al meer dan
veertig jaar alleen. Ze heeft geen
kinderen, is doof en heeft slechte ogen. Ze woont in een kleine
kelderwoning zonder licht en is
bang om naar buiten te gaan. Elke
dag komt er iemand van ATTA die
haar wast, eten kookt en op haar
medicijnen let.

Steun aan Kerken in
het Midden-Oosten

Stap Verder

Grunn in Amsterdam
De lutherse gemeente in Amsterdam is in de 16e eeuw
ontstaan uit vluchtelingen die na de val van Antwerpen
in 1585 in Amsterdam een veilig heenkomen vonden en
uit arbeidsmigranten en kooplieden uit Duitsland en de
Scandinavische landen. In de jaren zeventig van de
20e eeuw sloten veel Surinaamse lutheranen zich bij
ons aan. We hebben zelf een migrantengeschiedenis
en hebben daarom - ook in het diaconale werk - als
vanzelf aandacht voor vreemdelingen. In onze stad
en wereldwijd. Door het hele jaarbericht heen kunt u
erover lezen. In 2006 en 2007 organiseerden we onder
de titel ‘Van Heinde en Verre’ een aantal vieringen met
migrantengemeenschappen. In dat kader kwamen we op
het idee om ook een viering te plannen voor migranten uit
eigen land. Zo begonnen de Groninger Kerkdiensten in de
Oude Lutherse Kerk. Dat werd een succes. Tijdens de feestelijke 10e editie in 2016 waren er maar liefst 500 bezoekers. Er
werd zelfs een speciale glossy uitgebracht ‘Grunn in Amsterdam’.
Schilder Henk Helmantel die exposeerde bij de 10e Groninger Dienst
in de Oude Lutherse Kerk: “‘t Dut joe wat.”

ATTA geeft om ouderen

 Stap Verder is leren van elkaar (foto Erika Feenstra).

Foto Remko Scheepens

Foto: Trienke Neutel

De Diaconie steunde - mede dankzij collecten en giften - in 2016 vijftien partners en projecten in het
buitenland met een totaalbedrag van ongeveer € 60.000. Daarnaast konden we ruim € 20.000 bijdragen
aan noodhulpprogramma’s voor vluchtelingen in Syrië, Jordanië, Hongarije en Italië, een voedselprogramma in Ethiopië en noodhulp in Haïti. We werken voor een belangrijk deel via Kerk in Actie en
de Lutherse Wereldfederatie.

Foto Anne Paul
Roukema/InHisImage

Samen met Kerk in Actie organiseerden we in 2016 in de
Oude Lutherse Kerk een speciale kerkdienst als teken
van verbondenheid met de kerken in het Midden-Oosten. Er was onder meer een live-verbinding met kerken
in Damascus en Beirut. Er werd uit de Bijbel gelezen,
gezongen en gebeden. Ook leden van de Syrisch
Orthodoxe Kerk in Amsterdam waren aanwezig, zoals
Sara Savva (coördinator van de CERD, diaconaat Orthodoxe Kerk Damascus). Zij berichtte ons in haar kerstgroet
na haar terugkeer in Syrië “Het raakt ons wat jullie kerk voor
ons in Syrië doet. Bid voor ons. Ik blijf in Syrië, want ik moet dit
doen. Ik vertrouw erop dat er nieuwe oplossingen komen.
Ik weet dat ik niet moet vertrekken!”

Op bezoek bij onze 275-jarige
zusterkerk in Suriname
In november bezocht een delegatie van de kerkenraad en de
Diaconie bestaande uit ouderling
Sylvia Blackson en de diakenen
Bianca Gallant, Janice van der
Wees en Meta van Schaik de
Lutherse Kerk van Suriname die
haar 275-jarig bestaan vierde. Het
leidde tot vele hartelijke ontmoetingen en tijdens de diverse
vieringen werden de groeten uit
Amsterdam overgebracht. Een
delegatielid schrijft in het verslag:
“Vanmorgen zijn we naar de
pauzedienst geweest. Deze dienst
vindt elke woensdagmorgen
plaats om elf uur in de Maarten

Lutherkerk. Het was een fantastisch leuke dienst, er wordt veel
gezongen en de dominee gaat met
de microfoon langs de mensen.
Wie een gebed wil uitspreken kan
dat doen en er werd veel gebruik
van gemaakt. De kerkgangers
stelden het erg op prijs dat we er

waren.” Ook het project People
Helping People werd bezocht.
Voor dit project werd in november
gecollecteerd en een bijdrage
geleverd uit het buitenlandbudget
2016. Het plan is om de samenwerking met Suriname verder te
verdiepen.

