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Hofje ‘Bij Maarten’ werd ingezegend met een 
rondgang met de Paaskaars door alle 
vertrekken, waarbij steeds een gebed werd 
uitgesproken 
 

 

 

 

 
Nieuw hofje ‘Bij Maarten’ geopend 

Op 25 januari werd ons nieuw hofje ‘Bij Maarten’ in de Rivierenbuurt geopend en ingezegend 
door ds. André van der Stoel. Vaste bewoners zijn onze gemeenteleden Johan en Joren. Eén 
kamer wordt ingevuld via het project ‘Onder de pannen’ i.s.m. De Regenboog. Ook is er een 
nood-logeerkamer. De bewoners gaan vooral meedoen met het werk in en rond de Maarten 
Luther Kerk. Zie www.diaconie.com 
 

We weigeren vijanden te zijn 

Op 8 februari hadden we in de Augustanahof een ontmoeting met Daoud en Jihan Nassar, een 
luthers Palestijns boerenechtpaar uit Bethlehem van ‘Tent of Nations’. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich 
op een geweldloze manier in voor land- en mensenrechten onder het motto ‘We weigeren 
vijanden te zijn’. Lees verder op www.diaconie.com. 

Prachtig resultaat Diaconale Adventsactie 

Tijdens de Diaconale Adventsactie van 2018 is geld ingezameld voor de Lutherse Broederkerk 
in Noord Kameroen. De actie was een groot succes! Er werd ruim € 8.000,- ingezameld. De 
Diaconie vult dit aan tot € 35.100. Dit geld is bestemd voor een nieuwe terreinwagen voor de 
Diaconie in Noord Kameroen. Hartelijk dank voor al uw bijdragen. Zie de website voor meer 
informatie over dit project. 
 

Jongerenbijeenkomst in Beiroet 
In maart gaan drie jonge mensen uit onze gemeenschap op uitnodiging van Kerk in Actie naar 
een jongerenmeeting in Beirut. Het zijn Christianne, Alaa en André (predikant). De bijeenkomst 
waar jongeren van Europese kerken en van Kerken in het Midden-Oosten elkaar ontmoeten 

wordt georganiseerd door Taizé en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. 

40-dagen tijd 

In de 40-dagentijd zullen we stilstaan bij het thema duurzaamheid. Hierbij haken we aan bij het 
door Kerk in Actie aangereikte thema “een nieuw begin”. We geloven dat er zowel voor 
mensen als voor de natuur om ons heen een nieuw begin mogelijk is. We planten bomen en 
dragen zorg voor de natuur. In de kerken zullen in deze periode daarom zaadjes en stekjes 
verkocht worden. Hiermee zamelen we geld in voor de stichting A Rocha. Dit is een 

https://www.diaconie.com/nieuws/2019/Diaconie_Hof_Bij_Maarten.html
https://www.diaconie.com/nieuws/2019/BezoekDadoudenJihanNassar.html
https://www.diaconie.com/nieuws/2018/Diaconale_Adventsactie_2018.html
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wereldwijde beweging van christenen die zich inzetten voor de aarde, bijvoorbeeld door het 
adopteren van natuurgebieden. 

Jongerenevent 11 april 2019 

Op 11 april organiseert de Diaconie een jongerenevent over het thema duurzaamheid. 
Jongeren van 20-35 jaar kunnen zich opgeven voor deze avond, die hen op een 
ontdekkingstocht door de stad zal voeren. Wat heeft Amsterdam te bieden om meer 
duurzaamheid in je leven te brengen? Jongeren gaan het zelf ervaren op deze inspirerende 
avond. De avond wordt georganiseerd door de diaconaal werkers Sophie en Elianne in 
samenwerking met jongerenorganisatie De Kwekerij en een aantal jongeren uit ons eigen 
Lutherse netwerk (o.a. Arjan,  bewoner van de Augustanahof, Sem uit Luthers den Haag en 
Joren, bewoner van ‘Bij Maarten’). Meer informatie volgt. 

Plek Onder de Zon 

Ons onderwijsproject Plek Onder de Zon is weer van start gegaan! Maar liefst 20 
schoolklassen uit Amsterdam en Amstelveen hebben zich aangemeld voor dit project, waarbij 
leerlingen aan de slag gaan met zonne-energie. Wij voeren het project uit in samenwerking 
met de Natuur en Milieu Educatie Centra van Amsterdam en Amstelveen. Er wordt toegewerkt 
naar een feestelijke afsluiting waarbij de leerlingen hun werk presenteren. Deze zullen zijn op 
dinsdagochtend 25 juni in de Kruiskerk in Amstelveen en donderdagochtend 27 juni in de 
Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd bij deze feestelijke afsluitingen! 
 
Lutherse inloop Haarlem 
Elke dinsdag is in de Lutherse kerk Haarlem een inloopmoment. Tussen 11:00-15:00 is de kerk 
open en is diaconaal werker Wessel aanwezig voor een gesprek of om een kop koffie/thee 
mee te drinken. Verder zijn er diverse activiteiten gepland. Op 26 februari is er van 11:30-13:00 
uur een lunchconcert. Er wordt 30 minuten orgelspel verzorgd en daarna staat er een lunch 
klaar. Ook is er elke 2e dinsdag van de maand een lunchgroep; 12 maart is de volgende. 
Aanmelden is niet nodig, meer informatie bij Wessel Nijholt van de Diaconie. 
 

Augustanahof 
Op dinsdag 5 maart bent u welkom om te komen luisteren naar ds. Harry Donga. Hij vertelt dan 
de verhalen achter de glas in lood ramen in de Augustanahof. Tijden: 19.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden bij s.kwant@diaconie.com. 
In maart start in de Augustanahof een cursus Buurmaatje o.l.v. Ditta Westerbeke, 
kwartiermaker Buurthulp West. In deze cursus worden buurtbewoners getraind die overwegen 
om vrijwilliger bij Buurthulp West te worden. Lees hierover en nog meer in de laatste 
nieuwsbrief van de Augustanahof of op Facebook/Augustanahof. 

Maarten Luther Kerk bijna klaar 
De verbouwing van de Maarten Luther Kerk is bijna afgerond, wij hopen begin maart weer in 
de kerk te kunnen. Dan moet de kerk nog wel worden schoongemaakt en ingericht. 
Waarschijnlijk kan de kerk daarom pas volledig worden gebruikt in april. Ondertussen wordt er 
druk nagedacht over de heropening. 

Kloosterbezoek 13 april 
Op zaterdag 13 april staat er een bezoek aan het Dominicanenklooster in Zwolle op de 
agenda. Vanuit een samenwerking met Plein van Siena gaan wij met de GroenGrijsbus vanuit 
Amsterdam daarheen en komen eind van de middag weer terug. Het is een compleet 
verzorgde dag, inclusief lunch, met een divers programma. Kosten € 20,-- p.p. Meer informatie 
en opgave bij diaconaal werker Wessel Nijholt. w.nijholt@diaconie.com / 0204044708 
(maandag en woensdagmorgen). 

MLK Eropuit 11 mei 
Zaterdag 11 mei organiseren we de jaarlijkse MLK Eropuit! activiteit. Er staat weer een leuke 
dag uit gepland met de GroenGrijsbus. Waar we naartoe gaan is nu nog niet bekend; daar 
wordt nog over nagedacht. Noteer de datum vast in uw agenda, als u interesse heeft. Neem 
voor verdere vragen contact op met diaconaal werker Wessel Nijholt. 
 
 

mailto:s.kwant@diaconie.com
https://lutherse-diaconie-amsterdam.email-provider.nl/web/sebn0skiko/0yzgfqpe47
http://www.facebook.com/Augustanahof/
mailto:w.nijholt@diaconie.com


 

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam - Maasstraat 148, 1079 BK  Amsterdam 
 Telefoon 020 4044708, Email: info@diaconie.com   Website: www.diaconie.com 

Luther Museum Amsterdam start in maart werving vrijwilligers 

Het bestuur van het Luthermuseum is volop bezig met de voorbereidingen van de opening. 
Eind maart start het museum met de werving van vrijwilligers. Intussen zijn er in de Kerkzaal al 
concerten, bv. op 3 maart om 17.00 uur Tomasz Ritter, winnaar Chopin concours Warschau 
2018, ter ere van Chopins verjaardag en op 31 maart om 17.00 uur Marta Liébana en Mari 
Cano, met een Spaans programma. Kaarten zijn te koop via www.luthermuseum.nl/agenda. 
Meer informatie bij onze kwartiermaker Tonko Grever tfgrever@hotmail.com. 

Erepenning Bob Hulst 
Bob Hulst werd in 1968 bevestigd als diaken in de Lutherse Gemeente Amsterdam. Tot op de 
dag van vandaag, 51 jaar later, is Bob diaconaal actief gebleven. Tijdens de viering van zijn 
80e verjaardag ontving hij de erepenning van de Federatie van Diaconieën. Zie 
www.diaconie.com. 
 

Diakonen Europese lutherse kerken in Amsterdam 

In maart organiseert de LWF (Lutherse Wereld Federatie) een workshop over vernieuwing van 
diaconie. De groep verblijft dan in Nieuw Hydepark in Doorn. De 25 deelnemers uit alle delen 
van Europa zijn op 20 maart te gast in luthers Amsterdam. De groep bezoekt de Augustanahof, 
neemt deel aan een rondvaart langs lutherse locaties en sluit af met een bezoek aan De 
Nieuwe Stad (Zuidoost). 
 

Grootstedelijk Diaconaal Overleg 

Op 7 februari was het jaarlijkse Grootstedelijk Diaconaal Overleg (GDO). Deze keer waren we 
te gast bij de lutherse gemeenschap in De Nieuwe Stad in Zuidoost. De afgevaardigden van 
diaconieën en caritas-instellingen uit Amsterdam en de regio wisselden ervaringen en inzichten 
uit over o.a. het kinderpardon. Het inloopproject ‘De Nieuwe Stad op Maandag’ en diaconaal 
oecumenisch centrum Stap Verder gaven een presentatie van hun werk. Het volgende GDO is 
op 6 februari 2020. Belangstelling? Even aanmelden bij h.brouwer@diaconie.com  

Data 

25/2  Stuurgroep MLK 
26/2  DB Diaconie 
4/3  Voorzittersoverleg OMVH/Luthermuseum/Diaconie 
5/3  Symboliek glas-in-loodramen Augustanahof – ds. Harry Donga 
6/3 Start 40-dagen actie ‘Een nieuw begin’ 
7/3  Oriëntatiebijeenkomst nieuw kader 
10/3 Klimaatmars Amsterdam 
20/3  Bezoek LWF-Europa Diakonia-groep 
28/3 Werkgroep Buitenland 
6/4  Landelijk Luthers Diaconaal Platform 
11/4 Jongerenevent over duurzaamheid 
13/4 Kloosterbezoek 
11/5 MLK er op uit 
27/10 13e Groninger Dienst. 

http://www.luthermuseum.nl/copy-of-over-ons
mailto:tfgrever@hotmail.com
http://www.diaconie.com./
http://www.diaconie.com./
mailto:h.brouwer@diaconie.com

