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Diaconale Info november 2019 

 

De bewoners van de Augustanahof hadden op 9 november hun jaarlijkse inspiratiedag.  
Deze keer in de kerkzaal van de Wittenberg met bezoek – uiteraard – aan het Luthermuseum. 

Diaconaal ondernemer gezocht voor Maarten Luther Kerk 

Onze gewaardeerde medewerker Wessel Nijholt gaat ons in januari verlaten. Voor de invulling 
van de vacature die ontstaat zoeken we voor de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt een 
Diaconaal Ondernemer. Zie vacature op www.diaconie.com/vacature. Kijkt u mee uit in uw 
netwerk? 

Heilzame verwerking slavernijverleden 

Op zaterdag 23 november vindt in de Oude Lutherse Kerk van 14.00 tot 17.00 uur een 
symposium plaats over de heilzame verwerking van het trans-Atlantische slavernijverleden. Dit 
symposium organiseert de Lutherse Diaconie in samenwerking met de Evangelische 
Broedergemeente (EBG) en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis 
(NiNsee). Aanmelden kan via slavernijverleden@gmail.com. Meer informatie op 
www.diaconie.com. 

Viering onafhankelijkheid Suriname in Luther Museum Amsterdam 

Op maandagavond 25 november wordt in het Luther Museum een thema-avond georganiseerd 
i.v.m. 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Vanaf 17.30 uur is er een 
Surinaamse soepmaaltijd (aanmelden verplicht), vanaf 18.30 uur gevolgd door een presentatie 
en gesprek met ds. Pearl Gerding, auteur van “Op weg naar grotere hoogten” en mw. Linda 
Profijt, voorzitter van de Maarten Luther Kerk in Suriname. Aanmelden kan via 
slavernijverleden@gmail.com. 

Diaconale Adventsactie voor Kledingbank 
Met de adventsactie van 2019 willen we graag meewerken aan de armoedebestrijding in 
Amsterdam. Dit jaar zamelen we geld in voor kledingbank Hebben&Houwen in Amsterdam 
Noord: een mooie kleding”winkel”, met goede, eigentijdse en schone kleren voor 
Amsterdammers met de laagste inkomens. Lees verder. 

Broodbankactie 2019 Haarlem 

De openingsmanifestatie van de Broodbankactie is op zaterdag 30 november om 13.30 uur in 
de Grote of st. Bavokerk in Haarlem. Dit jaar is het thema "Zorg voor de mens en de aarde, 
ons gemeenschappelijk huis" (Paus Franciscus). 
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Op 30 november, 7 en 14 december kunnen er weer "diakenbroodjes" gekocht worden. 
De opbrengst gaat dit jaar naar het opknappen van Thijsse's Hof, waar schoolklassen milieu-
educatie aangeboden krijgen. Het 2e doel is het milieuvriendelijke opleidingsrestaurant 
"Smaak", voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  
https://www.bavo.nl/nieuws/broodbank-actie-2019-op-de-adventszaterdagen-in-de-bavo/ 

Luthermuseum  
Het Luther Museum laat dit jaar zien wat het Kerstfeest voor lutheranen betekent. Van 1 
december tot 6 januari zal het museum in kersttooi gehuld zijn. Dat betekent kerstbomen 
(waaronder een zwanenboom), versieringen, een feestelijk gedekte tafel en natuurlijk veel 
evenementen. Op zondag 1 december en op zondag 15 december zullen er concerten zijn in 
de kerkzaal. Op zondag 22 december vindt het festival of lessons and carols plaats. En op 
zondag 5 januari een lezing over iconen uit de adventsperiode. Voor meer informatie zie 
www.luthermuseum.nl 

Gemeentediaconaat 
Afgelopen week kwamen we in het verband van het gemeentediaconaat bij elkaar. We spraken 
o.a. over de Diaconale Adventsactie en de Kerstmaaltijd. Ook planden we een diaconale 
bijeenkomst met maaltijd op 12 mei in de Augustanahof. Onderwerp: Diaconaat en liturgie, met 
als inleider Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie PThU. Hierbij zullen ook de 
predikanten en ouderlingen worden uitgenodigd. 
In de vergadering van het gemeentediaconaat namen we afscheid van Anneke van Grootheest 
uit Haarlem. Anneke is ouderling geworden. We zijn blij dat ze mee blijft doen in de Werkgroep 
Binnenland en ook meehelpt bij de organisatie van de bijeenkomst op 12 mei. 

De Nieuwe Stad op Maandag 

In Amsterdam Zuidoost is de middaginloop van de gezamenlijke kerken “De Nieuwe Stad op 
Maandag” na de zomer weer fris van start gegaan. Sinds een aantal weken wordt er ook 
gitaarles en pianoles gegeven door de vrijwilligers van De Nieuwe Stad. Wat is het leuk dat we 
ons gebouw én onze talenten kunnen inzetten voor kinderen in de buurt! 

Augustanahof Burendag 

De Augustanahof vierde feestelijk haar 2e verjaardag op Burendag, 28 september. Er was een 
gezellig grote aanloop van buurtbewoners. Voor alle activiteiten én voor het gebouw zelf was 
veel interesse!  

Maarten Luther Kerk 

De afronding van de verbouwing vraagt meer tijd dan gepland. Daarom zullen we niet begin 
2020 met de verhuur kunnen beginnen, maar later in het jaar. Intussen is er wel volop leven in 
de brouwerij, en vinden er al diverse activiteiten plaats, ook rondom kerst. Meer informatie, bijv. 
via de Nieuwsbrief Maarten Luther Kerk via w.nijholt@diaconie.com.  

Inspiratiebijeenkomsten actieve buren 
Hoe beter de buren, hoe beter de buurt. Het is mooi als er actieve buurtbewoners zijn die 
omzien naar elkaar. Als actieve buur maak je van alles mee, van mooie ontmoetingen tot 
moeilijke gesprekken en vervelende gebeurtenissen. Wij willen deze actieve buurtbewoners 
graag ondersteunen. Daarom starten we, samen met de Protestantse Diaconie, in januari met 
inspirerende bijeenkomsten voor actieve buren in Amsterdam Zuid. Lees verder. 

Bij Maarten 

In ons mini-hofje Bij Maarten wonen twee jonge gemeenteleden met commitment aan de 
Maarten Luther Kerk. We zoeken nog naar invulling van een (kleine) kamer in dit huis. Mogelijk 
in de vorm van een stageproject voor een jongere uit een partnerkerk in het buitenland. 

Drugspastoraat 
Op 8 november bezochten we met een afvaardiging van de Diaconie het al vele jaren door ons 
gesteunde Drugspastoraat. We hadden een goede ontmoeting op locatie met penningmeester 
Koos Spanjer en pastor Mark Lieshout. Wat belangrijk dat we ook op deze manier 
oecumenisch present zijn op ‘straat’, net als in het Emmaüsverhaal meelopen en dat mensen 
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niet vergeten worden. Het Drugspastoraat zoekt vrijwilligers. Meer informatie over het werk op 
www.drugspastoraat.nl  

Gedenkplaat Huizen Kemper 

We bereiden een gedenkplaat voor met de namen van de in WO-II weggevoerde en 
vermoorde Joodse bewoners van de Huizen Kemper. Omdat de Huizen Kemper een 
gemeentemonument vormen is er een speciale vergunning nodig voor plaatsing van dit 
gedenkteken. Daar werken we momenteel aan. Hartelijk dank voor de spontane giften die we 
al mochten ontvangen voor dit belangrijke project. 

Groninger Dienst 
Er kwamen 400-450 kerkgangers naar de Groninger Dienst op 27 oktober jl. in de Oude 
Lutherse Kerk. Een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis. Lees de impressie en preek en bekijk de 
foto’s op www.diaconie.com. De volgende dienst is op 25 oktober 2020. 

Plaatselijke regeling diaconie 

De Diaconie bereidt momenteel een nieuwe plaatselijke diaconale regeling voor als onderdeel 
van de nieuw op te stellen plaatselijke regeling van de kerkelijke gemeente. In deze regeling 
beschrijven we de taken van diaconie, instellingen, stichtingen en werkgroepen, wijze van 
benoemen, besluitvormingsprocedures, gedragsregels w.b. financiën etc.  

Jaarstukken Diaconie 

De jaarstukken van de Diaconie en Diaconale instellingen worden in november behandeld in 
Diaconie en Kerkenraad en liggen daarna ter inzage. Een samenvatting van de jaarrekening 
2018 van de diaconie ziet u al op onze website.  

Enkele data: 
2019: 
23/11 Symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden 
25/11 Viering onafhankelijkheid Suriname in Luther Museum Amsterdam 
26/11 Ontmoeting met Wereldhuis 
30/11 Openingsmanifestatie Broodbankactie Haarlem 
01/12 Start Diaconale Adventsactie 
04/12 Bewonerscommissie en Werkgroep Augustanahof 
10/12 DB Kerkenraad 
26/12 Kerstmaaltijd.  

2020: 
06/02 Grootstedelijk Diaconaal Overleg (Keizersgrachtkerk) 
11/02 Werkgroep Binnenland 
18/02 Gemeentediaconaat 
02/03 Werkgroep Buitenland. 

http://www.drugspastoraat.nl/
https://www.diaconie.com/

