Mensen hebben mensen nodig
Diaconie in cijfers Omzien naar elkaar

Uitgaven 2017: thema’s en doelgroepen
Duurzaamheid/ecologisch 6%
Hiv/aids 4%
Sociale uitsluiting 19%
Vluchtelingen/migranten 27%
Jongeren 26%
Ouderen 17%
LHBT+ 1%
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Uitgaven 2017: Werkvelden
Omzien naar elkaar 25%
Stedelijk 54%
Landelijk 3%
Wereldwijd 18%

•
•
•
•

Diaconaat gaat over relaties tussen
mensen en begint altijd bij namen en
gezichten. Een kleine selectie uit wat
we deden in 2017 en wat ons bijzonder raakte. Het volledige verslag is
te vinden op www.diaconie.com.
Wat ons raakt is dat er steeds weer ook in 2017- nieuwe mensen mee zijn
gaan doen in het werk van diaconie.
Zoals bijvoorbeeld studenten van
de UvA (JFAS) die zich meldden om
actief te worden in het diaconaat,
bardienst deden tijdens de opening
van de Augustanahof, mee gaan
doen als vrienden van gasthuis In de
Waard en met de knutselmiddagen
in Zuid i.s.m. de Voedselbank.

• 67 mensen gingen mee met een diaconale vakantieweek: 34 ouderen
naar Lunteren, Wezep of Doorn en 33 mensen uit 6 gezinnen (13 volwassenen en 20 kinderen) naar Diessen, Dirkshorn of Kijkduin. De Diaconie
draagt aan deze weken in totaal € 43.169 bij.
• 195 personen ontvingen een kerstattentie.
• meer dan 40 gemeenteleden en stadgenoten ontvingen stille hulp voor
een totaalbedrag van € 31.318. Het grootste deel in de vorm van leningen.

Kerstmaaltijden

voor een ander maken. Tussen de
verschillende gangen door werden er kerstliederen gezongen en
gedichten voorgedragen. We kregen
veel positieve reacties. Eén van
de gasten die voor het eerst bij de
maaltijd was, verwoordde haar ervaring zo: “Ik was niet alleen verrast,
maar voelde mij heel welkom, dat
geeft je een gelukkig gevoel.”
Bij de kerstmaaltijd in de Lutherhof
waren een aantal jongeren aanwezig
via Spirit. Het ging om vluchtelingjon-

geren die de Nederlandse taal nog
niet goed beheersen. Daarom was
het voor hen fijn om een maaltijd te
hebben met de Nederlandssprekende
bewoners van de Lutherhof. Maar
ook voor de bewoners van de Lutherhof was het een bijzonder aangename ervaring. De bewoners kookten
samen waardoor het burencontact
versterkte. Sommige mensen spraken
elkaar zelfs voor het eerst echt. Gelijk
werd daarom afgesproken dat dit
voor herhaling vatbaar was!

Omzien naar elkaar in Amstelveen

Foto: Elianne Schultz

In Amstelveen vindt één keer per
maand een ontmoetingsgroep plaats
waar ouderen onder leiding van
dominee Sietse van der Kammen in

 Veel belangstelling bij opening
Augustanahof.

Ook de uitspraak van de architect
van de Wittenberg tijdens een
maaltijd in de kerkzaal blijft ons bij:
“Ik werd geraakt door de sfeer van
de kerkelijke kring.”
Naar aanleiding van een groet en een
teken van meeleven van de lutherse predikanten en het diaconaal
team, schreef de voorzitter van de
Lutherse gemeente in Groningen,
Renout Stigter: “Hartverwarmend
uw mail. En precies wat Groningen
nodig heeft! Die aardbevingen en de
schade zijn één ding, maar het gevoel
in de steek gelaten te worden bij de
afhandeling van de schade door de
labbekakkerigheid van de overheid,
de onwilligheid van de aandeelhouders van de Nam en de onverschilligheid van de rest van het land is
eigenlijk een veel groter probleem.”

Diakenen en
(andere) vrijwilligers

gesprek gaan over Luthers gedachtegoed. Deze bijeenkomsten zijn tevens mooie momenten om te horen
hoe het gaat met de gemeenteleden

van de voormalige Johanneskapel. Ook blijft er vanuit deze groep
betrokkenheid op gemeenteleden die
niet meer elke maand naar de groep
kunnen komen, bijvoorbeeld door
bezoekwerk en bijzondere activiteiten rondom de feestdagen.
Vanuit de Diaconie wordt de Amstelveense gemeenschap ondersteund
door bijvoorbeeld ervoor zorg te dragen dat er op Avondmaalszondagen
een busje vanuit Amstelveen naar
Haarlem rijdt. “Zo kunnen we toch
nog met elkaar avondmaal vieren,”
vertelde één van de Amstelveners,
“dat vind ik echt heel bijzonder”.

Meer dan 100 diakenen en
(andere) vrijwilligers uit en rond
onze gemeenschap dragen het
werk van de diaconie. In het
afgelopen jaar ontvingen Marijke
Bleij, Andre de Groot en Wilmar
Hassoldt een erepenning voor
hun jarenlange inzet voor de diaconie. Op 25 februari 2018 werd in
De Nieuwe Stad (Zuidoost) diaken
Errol Toendang (her)bevestigd.

Diaconaal centrum
‘In de Zwaan’
Met het team van diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ ondersteunen
we het werk van de diaconie.

We trekken verder.
Ga je mee?
‘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.

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

Informatie
Foto: Sophie Kwant

Verschillende van onze plekken hebben een maaltijd rond kerst georganiseerd. De maaltijd in de Augustana
was voor zowel oud-leden van de
Augustanakerk als de huidige bewoners van de hof en hun familieleden.
Het was een mooie avond. Ruim 40
mensen waren aanwezig. Helaas
was er ook wat verdrietig nieuws
dat gedeeld werd. Barend Meyer,
een bewoner van de Augustanahof,
was namelijk vlak voor kerst overleden en dat verlies voelde de jonge
gemeenschap natuurlijk.
Net als elk jaar kon ook afgelopen
kerst de diaconie haar jaarlijkse
kerstmaaltijd organiseren in de
Maarten Luther Kerk. Dat ging nog
net, zo vlak voor de verbouwingen.
Rond de 50 gasten hadden zich aangemeld. Samen met de vrijwilligers
hebben ze een mooie dag beleefd.
De gasten konden bij binnenkomst
een nieuwjaarskaart met een wens

Een gast die in gasthuis In de
Roos verbleef, schreef een kaart:
“Ik dank jullie allemaal voor de liefde
en zorgen, ik ben echt dankbaar.”
Tijdens de kerstmaaltijd zong ze, ondanks haar onzekere toekomst, voor
iedereen het lied Amazing Grace.
Tijdens de opening van de Augustana zei wethouder Ivens: “Het is 500
jaar reformatie. Wie jarig is, moet
trakteren. De Augustanahof met 15
sociale woningen is toch wel een
traktatie van formaat aan de stad en
zijn inwoners.” Eén van de oudere
bewoners riep tijdens de sleuteloverdracht uit het raam: “Ik ga hier
nooit meer weg!”.

Van gast naar huisoudste

Foto: Diaconie

De Diaconie richt zich op mensen en geeft dit handen en voeten
dankzij beschikbaar gestelde middelen. In 2017 waren onze inkomsten € 655.085 en onze uitgaven: € 850.003 (voorlopige cijfers). Dankzij
bijzondere baten konden we toch afsluiten met een positief saldo.
Begrote inkomsten in 2018: € 1.392.191 en uitgaven: € 1.246.583.
Het begrote positieve saldo gaan we gebruiken voor de aflossing
van de lening voor de bouw van de Augustanahof. In bijgaande taartdiagrammen geven we een nadere toelichting.

Jaarbericht
Lutherse Diaconie
Amsterdam

Wij trekken verder
Zeven jaar geleden formuleerden
we in ‘We blijven appelboompjes
planten’ ons beleid voor de periode 2011-2017. In die zeven jaar
is er in onze kerkgemeenschap
en ook in onze wereld veel
veranderd: Toegenomen zorg
over het klimaat, uitbreidende
vluchtelingenstroom, veranderingen in de zorg, de economische

crisis, aanslagen en daardoor het
gevoel van onveiligheid. Maar….
we bleven appelboompjes planten. In Lutherjaar 2017 maakten
we de balans op en nu trekken
we de komende zeven jaar verder. In geloof en vertrouwen, met
een open en nieuwsgierige blik
naar onze stad en onze wereld
en met het lied van Jan Marten

de Vries op onze lippen:
Wij trekken maar verder,
lied 822 (Liedboek)

open

Luku Baka Makandra
 Diaconaal team ‘In de Zwaan’. Van links
naar rechts: Henny Brouwer, Wessel Nijholt,
Elianne Schultz, Sophie Kwant en Hanne
Wilzing.

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.

Jaarbericht 2017
Teksten: Lutherse Diaconie Amsterdam
Redactie: Ellen van der Kemp
Vormgeving: Saskia Zwerver
Druk: Libertas
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Omzien naar elkaar. Dat betekent Luku Baka Makandra. In de adventsperiode is er
door de Lutherse gemeenschappen in Amsterdam en Haarlem met groot succes
geld ingezameld voor onze zustergemeente in Paramaribo, Suriname. Het streven
was om €10.000,- in te zamelen voor de aanleg van een gaarkeuken in de Maarten
Luther Kerk in Suriname. Vanuit deze gaarkeuken zal de Surinaamse gemeenschap maaltijden kunnen bieden aan dak- en thuislozen en eenzame ouderen.
In Amsterdam en Haarlem werden verschillende collecten gehouden voor dit doel.
Daarnaast maakten tientallen particulieren een gift over. Ook diverse ondernemers
van ondernemersvereniging Brasa maakten giften over. In de brandpunten werd
zelfgemaakt eten verkocht na afloop van de kerkdiensten om zo geld in te zamelen.
Al met al leverde dit ruim €12.000,- op! De Diaconie vult dit aan tot € 25.000.

In november 2017 opende de
Diaconie een tweede gasthuis in de
Rivierenbuurt: In de Waard. Samen
met gasthuis In de Roos (open vanaf 2012) kunnen we nu steeds zes
gasten een tijdelijke plek aanbieden om op adem te komen. Hierbij
wordt samengewerkt met verschillende Amsterdamse organisaties
zoals Het Wereldhuis, Stap Verder,
ASKV, het Leger des Heils en De
Regenboog Groep. In gasthuis In
de Waard is ook een ruimere
kamer waar plek is voor
ouder en kind. Voor
de inrichting van
deze kamer ontving de Diaconie
een mooie donatie van het fonds
Weeshuis der
Doopsgezinden.
In de gasthuizen
konden we in 2017 negentien
personen een tijdelijke plek bieden,
afkomstig uit o.a. Eritrea,
Somalië, Nederland,
Palestina, Iran en
Marokko, Peru en
Irak. Samen met
de huisoudsten
en huisvrienden uit buurt
en kerk kan
de Diaconie
gastvrijheid
bieden aan
mensen die
om uiteenlopende redenen
een tijdelijke plek
nodig hebben. In
gasthuis In de Waard

 Ernest Akakpo is
huisoudste.
 Carlos steekt huispaaskaars In de Waard
aan. Foto: Sophie Kwant

werd Ernest Akakpo huisoudste.
Ernest was eerder zelf gast in
gasthuis In de Roos, werd daar
huisvriend en is nu huisoudste in
het tweede gasthuis geworden.
Carlos stak de huiskaars aan
tijdens de eerste huismaaltijd
in gasthuis In de Waard. Na zijn
verblijf in het gasthuis kreeg Carlos
een eigen sociale huurwoning
toegewezen. Over zijn verblijf in
ons gasthuis zei Carlos: “Vanaf het
begin van mijn verblijf voelde het
gasthuis als een thuis en ik heb
veel vriendelijkheid ervaren. Toen
ik weer vertrok was ik blij want ik
heb er nieuwe familie bij gekregen,
daarvoor ben ik heel dankbaar!”

 Voorzitter van de Maarten Luther Kerk Paramaribo Linda Profijt ontvangt de cheque van
Meta van Schaik (vice-voorziter) en Bianca Galant (secretaris) van de Diaconie.

Bewaar zuster aarde

Klokje
Lutherhof
luidt weer
Op 11 november (Sint Maarten)
werd in het kader van het Lutherjaar
het klokje uit 1752 van de Lutherhof
aan het Staringplein in Amsterdam
na meer dan 40 jaar weer in gebruik
genomen. Het klokje en de klokkenstoel werden gerestaureerd door
klokkengieterij Reiderland.
Historicus Arno Fafié vertelde bij de
heringebruikname over de geschiedenis van het klokje dat vroeger luidde om het spreekuur van de dokter
aan te kondigen en om ’s avonds
aan te kondigen dat de bewoners

binnen moesten komen en de gasten afscheid moesten nemen.
De klok kan nu op afstand bediend
worden en de oudste bewoonster
van de Lutherhof, mw Christa
Dünger, nam het klokje in gebruik
met een druk op de knop.
Het klokje zal elke zondag om 12.00
uur geluid worden.

Op 29 april 2017 werd in verschillende steden wereldwijd de Klimaatmars gelopen. Ook in Amsterdam. In
de Oude Lutherse Kerk kwamen we
vooraf met deelnemers uit de kerken
bij elkaar. We maakten met jong en
oud spandoeken. De kinderen maakten een spandoek met de zelfbedachte tekst: ‘Wij leren demonstreren. Dat gaan we nog nodig hebben’.
Ons gemeentelid en bewoner van
de Augustanahof Wim van Uden
maakte een Klimaatparaplu en een
groot spandoek met ‘Bewaar zuster
Aarde’. Vele toeristen kwamen intussen de open kerk binnen en vroegen
belangstellend wat er aan de hand
was. Er was een korte viering die
afgesloten werd door Karen van

den Broeke (toen synodevoorzitter
van de Protestantse kerk) met het
uitspreken van de zegen van Sint
Patrick. Vervolgens liepen we met
ons allen naar het Museumplein en
trokken we met ruim 5000 mensen
door de stad.

Ook deden in 2017 weer 13 Amsterdamse scholen mee aan het project
‘Plek onder de Zon’. Dit duurzaamheidsproject doet de Diaconie samen
met ANMEC (milieu-educatie) en Picosol. In 2018 organiseren we het project
ook in Amstelveen en omgeving.

Wie is nou nooit eens maatje voor
een ander? En wie heeft nou nooit
eens een maatje nodig? Mensen
kunnen niet zonder elkaar. Als Diaconie vinden we betaalbaar wonen met
sociaal vangnet ook middenin onze
mooie steden Amsterdam en Haarlem belangrijk. Iedereen telt immers
mee. We zorgen al eeuwenlang voor
deze huisvesting, in deze tijd in de
Lutherhof, de Augustanahof, het Van
Brants Rushof, het Haarlems hofje en
het Kemperblok. Ook in de toekomst
blijven we in hofjes investeren.

Niet de gebouwen, maar vooral onze
gemeenschappen vormen zo onze
levende kerk, die overal kan ontstaan:
“Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad”.
(Huub Oosterhuis, Liedboek nr. 276)

 De bewonersgroep tijdens
de opening op 23 september 2017.

werden genomineerd voor
de Amsterdamse Architectuurprijs.
De eerste maanden zijn de
bewoners van de Augustanahof
gewend aan hun nieuwe woonomgeving en hun nieuwe buren. Het
is een bijzondere gemeenschap
van jong en oud. Het omzien naar
In september 2017 werd de Augustanahof officieel geopend. De elkaar wordt al mooi in de praktijk
gebracht; verjaardagen worden
letters op de gevel werden ontgevierd, zingen in het hofkoor,
huld door wethouder Ivens, een
oudere bewoner, een buurtbewo- elkaar helpen als iemand ziek is,
samen eten maar ook verdriet toen
ner en een diaken. Het was een
eind van het jaar één van de oudere
feestelijke dag waarop de Augustanahof volop in de aandacht bewoners overleed en de klokken
luidden terwijl hij naar zijn laatste
stond. Ook in de periode daarna
rustplaats werd gebracht.
was er aan belangstelling geen
gebrek, AT5 maakte bijvoorbeeld De eerste activiteiten waarin gastvrijheid vorm krijgt, zijn gestart. Zo
een mooie reportage over de
Augustanahof voor het program- is er iedere zondag een vesper in de
ma Straten van Amsterdam en we kapel, komen er elke donderdag zo’n

40 hof-, en buurtbewoners eten bij
de maaltijd van Eetclub Erasmus,
deden we mee aan de Nationale
Voorleeslunch en zijn er workshops
verhalen vertellen voor ouderen.
In gesprek met welzijnswerk, het
stadsdeel en andere partners
in de wijk denken we na over
waar behoefte aan is en welke
activiteiten er in de Augustanahof
georganiseerd kunnen worden.
In de gastenwoning van de Augustanahof woont een jonge statushouder die door Spirit Jeugdhulp begeleid wordt. Op weg naar
een zelfstandige woning heeft de
jongere in de Augustanhof een tijdelijk thuis met betrokken buren.

De veerkracht van Luther

 Droom van de keurvorst door Bartholomeus Breenbergh. Foto: Ruben de Heer

Een belangrijke mijlpaal. Ons Oude
Mannen en Vrouwen Huis, de
Wittenberg, kon bewaard blijven en
worden herbestemd. Met grote inzet
van het bestuur en de projectleider
kwamen 116 appartementen klaar en
kon dit deel van het gebouw overgedragen worden aan huurder SACO,
Shortstay. Met de netto-inkomsten
zullen we het diaconale werk - in
stad en regio en wereldwijd - versterken en uitbreiden. Intussen werkt het
bestuur van het nieuwe Luthermuseum hard aan de voorbereidingen van
de opening. We zullen de bezoekers
meenemen in de geschiedenis van
lutheranisme en onze diaconale
zorg, maar ook laten zien dat we

Binnenlopen bij Luthers Amsterdam

 Finse Lutheranen op bezoek bij
Haarlemse inloop.

inloopmoment’ elke dinsdag van
10.30 - 15.30 uur. De kerk is open
voor gemeenteleden, buurtbewoners en andere belangstellenden.
Zo is de kerk ook een plek van
sociale ontmoeting.
In de Augustanahof (Erasmusgracht,
Bos en Lommer) wordt op donderdagmorgen van 10.30 - 11.30 uur

koffie gedronken in de Hofkamer.
En tenslotte kunnen ouderen elke
laatste vrijdag van de maand van
13.00 - 15.30 uur terecht bij Huis op
het Spui (Handboogstraat), voor
koffie, thee, soep en een broodje.
Kijk voor actuele informatie op
www.diaconie.com.
Foto: Casper van Boltaringen

Op een aantal plekken in Luthers
Amsterdam kunt u door de week
terecht voor een kopje koffie of thee,
gezelschap, aandacht of zomaar.
De Nieuwe Stad in Zuidoost is op
maandagmiddag open van 14.00 17.00 uur, met aansluitend om 17.00
uur een gezamenlijke maaltijd.
Ook op maandag, van 13.30 - 15.30
uur, komt de Maandagmiddaggroep van de Maarten Luther Kerk
(Rivierenbuurt) bij elkaar. Deze groep
ouderen heeft tijdens de verbouwing
van de kerk Diaconaal Centrum In de
Zwaan als plaats van samenkomst.
In de Lutherse Kerk in Haarlem
(Witte Herenstraat) is het ‘Luthers

springlevend zijn en volop diaconaal
actief. Sommige Lutherse gemeenten
hebben hun prachtige verzameling
avondmaalzilver in bruikleen of zelfs
in eigendom geven. In het verleden
zijn ook door particulieren kostbare
zaken aan onze gemeente geschonken. Dr. Harry Donga geeft uitleg bij
het schilderij Droom van de keurvorst.
“Op dit schilderij zie je links Luther
met een reusachtige ganzenveer de
95 stellingen op de deur van de slotkapel schrijven. Het uiteinde van die
veer komt helemaal in Rome terecht
en wel in de in aanbouw zijnde Sint
Pieter. Daar stoot hij de tiara van het
hoofd van paus Leo X. Betere symboliek om de reformatie te verbeelden

wordt er niet gevonden. Dat alles
droomt de beschermer van Luther
de keurvorst van Saksen, Frederik
de Wijze. Hij is ook afgebeeld op het
doek evenals het drama Johannes
Hus, de Tsjechische hervormer die
100 jaar voor Luther al probeerde
de kerk te hervormen, hij moest
het met de dood op de brandstapel
bekopen. In dit ene schilderij is
het hele begin van de reformatie
samengebald. Uit recent onderzoek
is gebleken dat het om een echte
Bartholomeus Breenbergh uit 1626
gaat. In 1790 werd het door de
familie Determeyer Weslingh ten
geschenke gegeven.” Straks dus te
zien in Luther Museum Amsterdam.

is natuurlijk goed nieuws. Wie weet
kan Met eLKaar, met een groter aantal
dan voorheen, na de zomer haar activiteiten weer in de kerk oppakken.

Present in de buurt
De Maarten Luther Kerk is tijdelijk niet beschikbaar wegens een verbouwing. We willen de Maarten Luther Kerk, ondanks de terugloop
van kerkgangers, toch openhouden om zo present te blijven in de
buurt. Samen met de kerkrentmeesters ontwikkelden we een nieuw
exploitatiemodel waarbij een deel van het gebouw verhuurd wordt
aan een kinderdagverblijf. Na de zomer hopen we de draad van onze
activiteiten in de Maarten Luther Kerk, zoals de burenmaaltijd, theater, Sing Along, maandagmiddaggroep en vespers weer op te pakken.

Qleur voor jongeren
De Diaconie
werkt nauw
samen
met Spirit
jeugdzorg.
Samen met
Spirit geven
we invulling
aan het Gasthuis
in de Augustanahof
en organiseren we
maaltijden met jongeren. Ook steunden we het project Qleur. Met Qleur
wil Spirit bereiken dat LHBT-jongeren
beter herkend worden en betere hulp
krijgen. LHBT staat voor Lesbisch,

Homoseksueel, Biseksueel en Transgender. Tot nu toe is er nog geen
jeugdhulporganisatie die zich sterk
maakt voor deze groep, terwijl uit onderzoek blijkt dat professionals in de
jeugdzorg een belangrijke ondersteunende rol hebben bij het weerbaar
maken van LHBT-jongeren.
Spirit richt zich op het opzetten en
uitvoeren van trainingen voor hulpverleners. De kennis en expertise
rondom LHBT wordt verzameld en
gedeeld. Daardoor kan de hulpbehoefte beter in kaart gebracht worden en kunnen er plannen gemaakt
worden voor concreet hulpaanbod.

Ruim 24 duizend euro
voor boten op Batu
In het Lutherjaar werd een grote
inzamelingsactie gehouden onder
de titel Bahu mem Bahu, wat
Indonesisch is voor schouder aan
schouder. De actie leverde ruim
24.000 euro op. Veel meer dan
de gehoopte 20.000. Van het geld
worden door de BNKP, de lutherse
kerk van Nias en de Batu-eilanden,
twee speedboten voor Batu aangeschaft. Daarnaast zal het geld in
de bouw van gemeenschapshuizen
worden gestoken.
Bisschop Tuhoni Telaumbanua
van de BNKP is enorm blij met
de opbrengst: “We zijn met de
Nederlandse Lutheranen via het
Luthers Genootschap verbonden
sinds 1889 tot heden. Het project
Bahu mem Bahu geeft ons enorme

inspiratie om onze dienst in Gods
missie te verbeteren. Met de
speedboten kunnen we over zee
op de vele eilanden het evangelie
verkondigen. Met de pastorieën
kunnen we samen zijn om zo
onze gemeenschap met al haar
moeilijkheden te dienen. Dank voor
jullie vriendschap en liefde. Groet
aan onze zusters en broeders
in Nederland. Ik wens jullie een
vreugdevolle reformatieherdenkingsviering.” Het initiatief voor
dit specifiek luthers-brede project
voor het reformatiejaar kwam van
de Evangelisch-Lutherse Synode,
de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het
Nederlands Luthers Genootschap
voor In- en Uitwendige Zending.

 Praxedis Bouwman, voorzitter van
het Luthers Genootschap, overhandigt
de opbrengsten van de inzamelingsactie symbolisch aan de lutheranen op
de Batu-eilanden.

Praxedis Bouwman bracht als
voorzitter van het laatst genoemde
genootschap een bezoek aan de
Batu-eilanden en bracht meteen de
opbrengst van het lutherse project
Bahu mem Bahu naar Tello.

Een beperking is geen onvermogen
Vanuit de Lutherse Kerk en
Protestantse Gemeente (Centrum)
in Haarlem wordt al jaren steun
verleend aan de African Divine
Church in Kenia. De afgelopen tijd is
er geld opgehaald voor een nieuw
schoolgebouw waar ook kinderen
met een beperking op zitten. Recent
is daar de eerste steen gelegd door
de bisschop van de African Divine
Church. Vanuit Haarlem is Hans van
Driel als vertegenwoordiger van dit
project aanwezig geweest bij deze
feestelijke gebeurtenis. Het project
omvat meerdere fasen, waarvan dit
schoolgebouw de eerste fase is. Op
dit moment zamelen we in Haarlem

 Eerstesteenlegging schoolproject African Divine Church Kenia.

geld in voor de tweede fase: een
gebouw met slaapkamers voor
de kinderen met een beperking.

Het uitgangspunt van de school is:
‘disability is not inability’. Oftewel Een
beperking is geen onvermogen.

Duurzame landbouw in Kameroen

Inloop in Zuidoost
In het najaar van 2017 werd in Zuidoost het plan opgevat om met de kerken
die samen De Nieuwe Stad (Luthuliplein) delen een gezamenlijke inloopmiddag te beginnen. In december – precies tijdens een heftige sneeuwstorm – ging deze inloop van start. Lutherse, Protestantse en Katholieke
vrijwilligers lieten zich niet weerhouden door de storm en ook de eerste
bezoekers verrijkten ons gezelschap. De sfeer was warm en gezellig. Vanuit de Katholieke gemeenschap werd een workshop kerststukjes maken
verzorgd. De Protestanten droegen zorg voor live muziek. En de Lutheranen verzorgden een kerstverhaal in bingovorm. “Thuis hebben we geen
schaar en lijm,” vertelde een meisje uit een ongedocumenteerd gezin. Wat
vond ze het heerlijk om in De Nieuwe Stad de hele middag te knutselen.
Na de voorzichtige maar prachtige start in december zijn ook andere
kerken betrokken geraakt. Vanuit de Ghanese Baptisten gemeenschap
raakte een actieve vrijwilliger betrokken die een nieuwe facebookpagina
voor ons maakte. De pinkstergemeente Treasures verzorgt sinds januari
elke maandag een warme maaltijd voor de bezoekers. “Ik realiseer me
nu pas hoe bijzonder het is dat we met zoveel kerken samenwerken,” zei
één van de vrijwilligers laatst. Door de diversiteit in ons team kan ook een
diversiteit aan bezoekers zich bij ons welkom voelen!”

De Diaconie steunde in 2017 - mede dankzij collecten en giften - 17 partners en projecten in het buitenland
met een totaalbedrag van ongeveer € 58.038. Daarnaast konden we ruim € 18.821 bijdragen aan noodhulpprogramma’s voor vluchtelingen in Syrië, Zuid-Soedan, Hoorn Afrika, Rohingya-vluchtelingen (Myanmar)
en Suriname. We werken voor een belangrijk deel via Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie.

 Knutselende kinderen in De Nieuwe Stad.

Klein maar krachtig. Dat typeert
de Lutherse Broederkerk van
Noord-Kameroen. Het is een
kerk die de boerengemeenschap
houvast wil bieden, in materieel
én in geestelijk opzicht. Via Kerk
in Actie steunt de Diaconie het
landbouwprogrammavan deze
kerk. Door klimaatverandering
wordt het noorden van Kameroen
steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en
grondgebruik maakt de situatie er
niet beter op. De woestijn rukt op
en verdrijft boerenfamilies van hun
grond. Veel dorpsbewoners, zowel
moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. De Lutherse
Broederkerk is deze boeren en
boerinnen tot grote steun. De

plattelandskerk besloot het regelmatig terugkerende voedseltekort
structureel aan te pakken met een
landbouwprogramma gericht op
duurzaamheid. Het richt zich niet
alleen op voedselzekerheid, maar
wil ook oorzaken van uitdroging
van de grond aanpakken. De
kerk is breed verspreid over heel
Noord-Kameroen. Dankzij de kerk
kan kennis over landbouw en het
bewaren van de oogst, de boeren
relatief makkelijk bereiken.
“Dankzij de steun van de kerk
hebben mijn kinderen en ik
genoeg te eten. Ik heb genoeg
geld om ze naar school te laten
gaan en om een bezoek aan
de dokter te betalen. Om het
leven van ons gezin nog verder

te verbeteren, denken we eraan
soja te gaan verbouwen. Soja is
erg voedzaam en verkoopt goed
op de markt.” Maria, moeder van
7 kinderen en boerin.

Foto: Kerk in Actie

 Jeroen Stal,
voorzitter Lutherse
Diaconie Amsterdam.

In 2016 en 2017 verbouwden we
de voormalige Augustanakerk in
Bos en Lommer tot Augustanahof. In de voormalige kerkzaal,
pastorie en kosterij en de bijzalen
werden 16 appartementen gerealiseerd waarvan een groot deel
voor ouderen en een deel voor
jongere bewoners.

De theatergroep Met eLKaar is door
de verbouwingen in de Maarten
Luther Kerk uitgeweken naar twee
andere locaties. Deze zijn kleiner dan
de kerk, maar bieden elk hun eigen
ontspannen sfeer en mogelijkheden.
Verder is er gekozen om het programma van de wekelijkse theateroefeningen ietwat aan te passen
gedurende deze periode. Zo worden,
onder begeleiding van regisseuse
Claire Vos, creatieve workshops verzorgd die uiteenlopen van dialogen of
verhaaltjes schrijven tot schilderen
of improvisaties spelen. De theatergroep kreeg, mede door haar nieuwe
locaties, meer zichtbaarheid en
aandacht van buurtbewoners. En dat
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Maatje

Maar met stenen/gebouwen alleen
zijn we er niet: mensen hebben vooral
ook mensen nodig. We hebben elkaar
nodig om samen te leven. Daarom
stimuleren we dat bewoners een
maatje voor elkaar zijn, elkaar waar
nodig ondersteunen en naar elkaar
omkijken. En als het moet, zorgen
we als Diaconie voor professionele
ondersteuning van onze gemeenschappen. Met onze gemeenschappen willen we ook een maatje voor de
buurt zijn; een pleisterplek voor koffie,
een praatje, stilte en activiteiten.

Thuis in de
Augustanahof

Theatergroep Met eLKaar

Foto: Wessel Nijholt

Naast het eigen werk steunde de Diaconie in 2017 - mede dankzij
collecten en giften - 22 partners en projecten in stad en regio met
een totaalbedrag van ongeveer € 145.717. Enkele partners waar we
nauw mee samenwerken zijn de Protestantse Diaconie, Stap Verder,
Stem in de Stad, het Drugspastoraat, ANMEC en Spirit.

Wereldwijd
Foto: Nora Pruim

Helpen dichtbij huis

