Diaconale Info
Hemelvaart – Pinksteren 2019

Le geste qui sauve
Onder het motto "Le geste qui sauve - een gebaar dat levens redt" zamelden we tijdens Advent
2018 - door middel van de collectes in de vieringen en giften - geld in voor een nieuwe Jeep
voor het diaconale werk in Noord-Kameroen. Dank zij uw gulle gaven kon Mirjam Boswijk van
Kerk in Actie op 29 maart jl. tijdens haar bezoek de sleutels van "onze" jeep overhandigen aan
ds Goyek, - voorzitter van de EFLC (Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun - Lutherse
Broederkerk Kameroen).

Geen diaconaal Pinkstercafé!
Dit jaar is er bij hoge uitzondering geen Diaconaal Pinkstercafé i.v.m. de ook al in juni
geplande (buurt-)opening van de Maarten Luther Kerk, de opening van het Luthermuseum en
de afscheidsbijeenkomst voor Sophie Kwant.

Speciale inloop Lutherse Kerk Haarlem op 28 mei
Diverse korte (10 min.) reisfilms van Hans & Ingrid van Beek worden getoond, ook een lunch is
inbegrepen. Welkom vanaf 11:00 uur, programma met films van 12:00 - 14:00 uur.

De Nieuwe Stad op Maandag – kinderprogramma uitgebreid
Vanaf maandag 12 mei is het kinderprogramma in De Nieuwe Stad (Amsterdam Zuidoost)
uitgebreid met de hulp van Nel en Ed van Evangelie voor Kinderen. Elke maandag komt een
vaste groep kinderen naar De Nieuwe Stad waar zij kunnen knutselen en spelen. Om 16.00
uur wordt er dansles gegeven, en om 17.00 uur krijgen de kinderen een warme, gezonde
maaltijd, verzorgd door Soup Kitchen “Meet Me There”. Na het eten (rond 17.30 uur) worden
de kinderen elke week in een rustige ruimte door Nel en Ed meegenomen in een interactieve
vertelling van een bijbelverhaal. Ieder is welkom om aan te sluiten!

DNS United 2019 op zaterdag 8 juni
Op zaterdag 8 juni vindt in De Nieuwe Stad een feestelijke dag plaats, genaamd DNS United
2019. Er zijn diverse leuke activiteiten voor jong en oud, zoals workshops, creatieve activiteiten
en heerlijk eten. Ook zal de kindergroep Treasures of the Future een fantastische modeshow
laten zien. Deze kindergroep is ruim een jaar geleden ontstaan in De Nieuwe Stad, bij de
inloop die georganiseerd wordt door de verschillende kerken in De Nieuwe Stad (Luthers,
Protestants, Katholiek, Baptisten, Presbyteriaanse Kerk van Ghana, de Indonesische Perki en
Treasures). Meer informatie bij Elianne Schultz, e.schultz@diaconie.com of 020-4044708.

Monument Huizen Kemper
In WO-II zijn 69 joodse bewoners van de Huizen Kemper (Rivierenbuurt) weggevoerd en
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omgebracht in concentratiekampen. Een werkgroep is bezig om een gedenkplaat voor te
bereiden met de namen, die op de gevel bij de Diaconie komt. De planning is om deze op 20
juni te onthullen. Dit is nl. de datum van het laatste grote transport van Joden vanuit de
Rivierenbuurt in 1943.

Opening Luther Museum Amsterdam – 21 juni
Het bestuur van het Luthermuseum werkt hard aan de voor vrijdag 21 juni geplande opening
van deze parel in de Wittenberg. Niet iedereen past er dan tegelijk in, en natuurlijk willen we
wel dat iedereen de gelegenheid krijgt om het museum te bezoeken. Daarom zullen er na de
21e juni diverse speciale mogelijkheden zijn om het museum te bezoeken. Bv. voor
gemeenteleden, en voor buurtbewoners. Volg www.luthermuseum.nl voor nadere informatie.

Plek Onder De Zon – feestelijke afsluiting op 25 en 27 juni
Het onderwijsprogramma Plek Onder de Zon, dat de Diaconie uitvoert in samenwerking met de
Natuur & Milieu Educatie Centra van Amsterdam en Amstelveen, is weer in volle gang!
Honderden schoolkinderen leren deze weken over duurzame energie, en zij bedenken ook zelf
uitvindingen die de wereld tot een betere plek kunnen maken. Hun ideeën zullen zij
presenteren op feestelijke afsluiting van het project Plek onder de Zon, woensdagochtend 25
juni in de Kruiskerk in Amstelveen en vrijdagochtend 27 juni in de Oude Lutherse Kerk in
Amsterdam. Welkom om er bij te zijn! Meer informatie bij Elianne Schultz,
e.schultz@diaconie.com.

Theatergroep Met eLKaar geeft voorstellingen in de Maarten Luther Kerk
Op donderdagmiddag 27 en vrijdagavond 28 juni zijn de jaarlijkse theatervoorstellingen in de
Maarten Luther Kerk. Nadere informatie volgt op www.diaconie.com

Essaywedstrijd slavernij verleden
Vanuit de Diaconie organiseren we samen met Brandpunt Stad, de Evangelische
Broedergemeente en NiNsee een essaywedstrijd over de doorwerking van het
slavernijverleden van ons land en de rol die de kerk hierin speelt. Een ieder is van harte
uitgenodigd om mee te doen aan de wedstrijd door een essay te schrijven over deze
thematiek. De winnende essays worden gepresenteerd op het Symposium “Heilzame
Verwerking Slavernijverleden” dat zal plaatsvinden op 23 november in de Oude Lutherse Kerk.
Voorwaarden en meer informatie over de essaywedstrijd zijn te vinden op www.diaconie.com

Pride op het Spui
Voor de vijfde keer op rij organiseren we ‘Rights out there’, een jaarlijkse bijeenkomst in de
Oude Lutherse Kerk tijdens de prideweek (27/7-4/8), en wel op woensdag 31 juli. Daarin staat
de ontwikkeling van mensenrechten / lhbt wereldwijd centraal. We organiseren de avond
samen met het COC, Amnesty, Hivos en Human Rights Watch en richten ons ook op
internationale bezoekers, de voertaal is daarom Engels. Jaarlijks trekken we ongeveer 300
bezoekers uit allerlei landen die kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten. Dit
jaar is het thema van de Pride ‘Remember the past, create the future'. Op 31 juli laten we
LHBTI jongeren aan het woord over hun ervaringen, nu er steeds meer wetgeving is die de
rechten van LHBTI-ers garandeert. Is het anders nu en hoe kijken deze jongeren naar de
toekomst?

Yezidi’s
In april stuurde de Diaconie een brief naar de Staatsecretaris (Ministerie Justitie en Veiligheid)
over het terugsturen van naar Nederland gevluchte Yezidi’s naar vluchtelingenkampen in
Noord-Irak.

Augustanahof
In de Augustanahof is de stiltetuin nu gereed. Verschillende planten staan in bloei. Neem eens
een kijkje, en probeer het - door sponsoren gefinancierde - bankje eens uit.

Groninger Dienst
De 13e Groninger kerkdienst is op 27 oktober 2019, om 10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk.
Thema: ‘Leufstoe t’ (Geloof jij het?). Voorganger is ds. Harry Donga. Met medewerking van
Maaike Roelofs die op muziek gezette gedichten van haar vader dichter Lerus Roelofs zingt.
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Expositie van fotograaf Dirk Kome met werk van Tonnis Post (1877-1930). Vertel het door!

Afscheid Sophie Kwant
In onze vorige Diaconale Info informeerden we u al over het vertrek van ons teamlid Sophie
Kwant, die in Ermelo een nieuw project gaat beginnen. Op dinsdag 25 juni van 15.00 - plm.
17.00 uur nemen we afscheid van haar in de Augustanahof. Hartelijk welkom om er bij te zijn.
Zie de aparte uitnodigingsbrief.

Enkele data:
28 mei Speciale inloop Lutherse Kerk Haarlem
8 juni De Nieuwe Stad United 2019
18 juni Bijeenkomst gemeentediaconaat
20 juni Geplande onthulling gedenkplaat
25 juni Afsluiting Plek onder de Zon (ook 27 juni)
25 juni Afscheid Sophie Kwant
27 juni Theater MeLKaar (ook 28 juni)
30 juni Keti Koti
31 juli Pride op het Spui: Rights out There
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