Diaconale Info Herfst 2018

Bianca Gallant nieuwe voorzitter Lutherse Diaconie
Tijdens onze Diaconale Jaarvergadering op 16 oktober in De Nieuwe Stad droeg Jeroen Stal
de voorzittershamer over aan Bianca Gallant (foto). We danken Jeroen voor zijn grote inzet en
zijn blij dat hij diaken blijft, en een nieuwe taak op zich wilde nemen als voorzitter van het
Diaconie Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH). We wensen Bianca alle goeds bij haar
nieuwe rol. Tijdens de Jaarvergadering werd ook Bob Hulst in de bloemen gezet. Bob werd in
1968 diaken en is tot op de huidige dag volop diaconaal actief voor o.a. de SLOA (diaconaal
vakantiewerk) en het Luthers Diaconaal Platform.

De horizon open
In de Jaarvergadering werd ook onze nieuwe beleidsplan ‘De horizon open’ voor de periode
2018-2015 gepresenteerd. U kunt het lezen op https://diaconie.com/diaconaalkader/Diaconaal_en_ander_kader.html Het plan wordt momenteel besproken in de
Brandpunten, Hofjes etc.

Sulawesi
Voor noodhulp via ACT-International (noodhulpplatform van de Wereldraad van Kerken en de
Lutherse Wereld Federatie) voor de slachtoffers op Sulawesi konden we dankzij collecten,
giften en een aanvulling vanuit de Diaconie € 2.067,56 bijdragen. Alle gevers hartelijk dank.

Gasthuizen
Voor onze Gasthuizen In de Roos en In de Waard in de Rivierenbuurt zoeken we nog nieuwe
huisvrienden! Vindt u het leuk om een paar keer per maand samen te eten met een hele
diverse groep mensen, houdt u van koken en nieuwe mensen leren kennen? We verwelkomen
u graag! Meer informatie: s.kwant@diaconie.com.

Bij Maarten
In ons nieuwe hofje ‘Bij Maarten’ zijn inmiddels twee vaste bewoners ingetrokken: Johan en
Joren. Beiden doen actief mee in onze kerkgemeenschap op het Spui. Ze wonen er met
commitment - net als de bewoners van de Augustanahof - en gaan zich vooral inzetten voor de
activiteiten in en rond de Maarten Luther Kerk. De gastenkamer vullen we in samen met De
Regenboog voor het project ‘Onder de pannen’. De zolderkamer wordt ingezet voor
noodopvang. Er volgt nog een officiële opening en inzegening.
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Maarten Luther Kerk
Samen met de kerkrentmeesters zijn we de Maarten Luther Kerk aan het verbouwen. De
benedenzaal en de zgn. kringzaal zullen verhuurd worden aan kinderdagverblijf CompaNanny.
De kerkzaal, keuken en kleine zaal gaan we inzetten voor activiteiten van kerk en diaconie.
Daar zullen onze nieuwe predikant André van der Stoel en diaconaal werker Wessel Nijholt
aan trekken samen met vele vrijwilligers. Een stuurgroep van Brandpunt Stad en Diaconie gaat
dit begeleiden.

Theater MeLKaar
Begin oktober is de theatergroep Met eLKaar begonnen met haar 10e seizoen! Ook mogen wij
dit jubileumjaar een andere regisseur welkom heten bij ons gezelschap. Hans Hollander, een
energieke spontane regisseur, gaat ons dit jaar helpen om er weer een tof en gezellig
theaterjaar van te maken. Wij hebben er zin in! Interesse om mee te doen? Neem contact op
met Wessel Nijholt, w.nijholt@diaconie.com of 06-15685978. Zie ook www.diaconie.com.

Augustanahof
We vierden een prachtige eerste verjaardag op Burendag afgelopen september: dank aan
iedereen die met ons mee kwam vieren! Op 7 oktober werd door de bewoners stilgestaan bij
een jaar wonen in de Augustanahof tijdens een bijzondere viering in de kapel. Hierbij werd nog
eens benadrukt wat voor bijzondere woonplek, en groep mensen, de Augustanahof is en hoe
het omzien naar elkaar in hof & buurt al volop vorm krijgt.

Geef uw stem aan de Augustanahof
De Augustanahof is genomineerd voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018. AT5 maakte er
een mooi filmpje voor waarin ook te horen is hoe buurtbewoners naar de Augustanahof kijken.
Filmpje bekijken en stemmen (tot 29 oktober) kunt u hier:
www.amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs/augustanahof
Daarnaast stelt Stadsdeel West € 300.000 beschikbaar voor een mooiere buurt. Bewoners van
de Augustanahof hebben twee initiatieven ingediend waarop iedereen kan stemmen. Bij
minimaal 50 stemmen voor gaat het plan door en maakt het kans op subsidie. Wilt u ook uw
stem VOOR geven? Dit kan op: westbegroot.amsterdam.nl/plannen en dan de plannen
‘Stiltetuin Augustanahof’ en ‘Taarten van Erasmus’.

Steun aan projecten
In de Diaconie-vergadering van september besloten we steun te geven aan o.m. ASKV, VPSG,
Kyra en Soup Kitchen. In samenwerking met Kerk in Actie gaan we ATTA (ouderenzorg in de
Palestijnse gebieden) gedurende 3 jaren met een extra bijdrage steunen, om zo een nieuw
zorgproject voor kwetsbare ouderen in Gaza mogelijk te maken.

De Wittenberg
De Diaconie heeft een nieuwe stichting Luther Museum Amsterdam opgericht. Het bestuur is
samen met kwartiermaker Tonko Grever volop bezig om de opening van het museum in 2019
voor te bereiden. Intussen maken we ook al een start met diaconale activiteiten in de Kerkzaal.
Deze eerste activiteiten zullen zich richten op ouderen uit de buurt, en worden georganiseerd
door Elianne Schultz. Ook zullen er activiteiten vanuit Brandpunt Stad worden georganiseerd.

Spirit Maaltijden
In september vond in de Augustanahof voor de tweede keer een maaltijd plaats waarbij
vluchtelingenjongeren mensen uit het Luthers netwerk kunnen ontmoeten. De maaltijden zijn
een samenwerking tussen de Diaconie, Spirit Jeugdzorg en jongerenorganisatie de Kwekerij.
Beide maaltijden waren een groot succes; we hopen hier zeker mee door te gaan!

Weeshuis Symposium
Op 24 september vond in de Oude Lutherse Kerk het minisymposium “Opgroeien naar
Volwassenheid” plaats. Dit symposium was ter ere van het 340-jarig jubileum van het Luthers
Weeshuis en werd georganiseerd in samenwerking met jeugdzorginstelling Spirit. De avond
was een bijzondere ontmoeting tussen beroepskrachten, diakenen en vrijwilligers, waarin de
rol van informele zorg door de tijd heen werd belicht. Ook werden twee Weeshuispenningen
uitgereikt. De eerste ging naar Greet Tuininga, oud-wees van het Luthers Weeshuis, die zich
tot op de dag van vandaag inzet voor de gezamenlijke activiteiten van de oud-wezen. De
tweede penning ging naar Spirit, in verband met hun werk met LHBT-jongeren en het nieuwe
programma JIM (“Jouw Ingebrachte Mentor”).
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Theatervoorstelling De Omzieners
Op zondag 18 november organiseren Haarlemse kerken en Caritas in de Moeder van de
Verlosserkerk de theatervoorstelling ‘De Omzieners’. Een productie van mensen die leven in
de marge van de maatschappij en ervaren theatermakers. Het gaat over het verlangen te
kunnen leven in vrede en veiligheid, met respect voor mensen en de schepping. Zie
www.wresinskicultuur.nl

Noodklok luiden voor het klimaat
Op zaterdag 1 december willen we - aan de vooravond van de internationale
klimaatconferentie in Polen (COP24) - meedoen aan de actie van Greenpeace om om 2 voor
12 de klokken te luiden. We hopen dat velen zich aansluiten.

Diaconale Adventsactie voor Kameroen
Tijdens de Diaconale Adventsactie van 2018 zullen wij ons inzetten voor de Lutherse
Broedergemeenschap in Noord Kameroen. De bevolking in het meest noordelijke deel van
Kameroen kampt met honger en armoede, maar dit gebied is voor hulpverleners een “no-go”area omdat het gebied zeer onveilig is. Diaconale werkers van de Lutherse kerk in Noord
Kameroen gaan wél dit gebied in, verlenen dag aan dag praktische hulp en geven trainingen
over duurzame landbouw. De Diaconie van Noord Kameroen heeft voor dit werk een goede
terreinwagen nodig. Voor dit doel willen wij deze Adventstijd € 11.000,- ophalen. Meer
informatie hierover binnenkort op www.diaconie.com.

12e Groninger Dienst
Op 28 oktober om 10.30 uur houden we de 12e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam. Thema: ‘Kiek ais aans’ (Kijk eens anders). Voorganger is ds. Harry Donga.
Muzikale medewerking door o.a. Groninger singer-songwriter Henk Jan de Groot. De
Amstelveense schilder Trijny Wilkes-Hamming (geboren in Uithuizen) exposeert haar werk.
Fotograaf Dirk Kome signeert zijn prachtig boek ‘Fotografen van de vooruitgang’ over de
fotograaf Tonnis Post. Ook voor onze vaste kerkgangers is de dienst goed te doen; de preek
ligt in het Nederlands klaar om mee te lezen.

Data
28/10: Groninger Dienst, Oude Lutherse Kerk
30/10: Vergadering Dagelijks Bestuur Diaconie
5/11: Stuurgroep MLK
6/11: Vergadering Diaconie
8/11; The Color Purple (gemeentediakenen)
10/11: Landelijke Diaconale Dag, Utrecht
13/11: Pastoraal Diaconaal Overleg (met predikanten)
13/11: Vergadering Gemeentediakenen
14/11: Luthers hofjesberaad
18/11: Theater De Omzieners, Moeder v/d Verlosserkerk Haarlem
24/11: Bezinningsdag bewoners Augustanahof
1/12: Noodklokken luiden voor het klimaat
2/12: Start Diaconale Adventsactie
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