Diaconale Info september 2019

Sara Savva, coördinator noodhulp in Syrië: ‘Bid voor ons’.

Bezoek uit Syrië
Op 8 september zijn Father Alexi en Sara Savva van de door ons gesteunde
noodhulporganisatie van de Grieks-orthodoxe kerk in Syrië bij ons te gast in de kerkdienst
(10.30 uur) van de Lutherse Kerk in Haarlem. Het is een mooi vervolg op het bezoek van drie
jonge mensen uit onze gemeenschap, waaronder Christianne Zeldenrust uit Haarlem, eerder
dit jaar aan Beirut in het kader van de Taizé-meeting met jongeren van kerken uit het MiddenOosten. Sara Savva was drie jaar geleden te gast in de Oude Lutherse Kerk. Sara zei toen:
"Bid voor ons. Ik blijf in Syrië, want ik moet dit doen. Ik vertrouw erop dat er nieuwe
oplossingen komen. Ik weet dat ik niet moet vertrekken!”. Lees haar verhaal op
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/het-verhaal-van-sara-savva. Father Alex en Sara
Savvi zijn van 7 t/m 10 september te gast in Nederland op uitnodiging van Kerk in Actie.

Geloven in vrijheid – geslaagde summerschool
Ongeveer 30 personen namen het afgelopen weekend deel aan de Lutherse Summerschool.
Nieuw en potentieel nieuw kader uit Luthers Nederland - zoals Goeree Overflakkee,
Rotterdam, Delft, Zwolle, Groningen, Utrecht en Amsterdam – nam met veel enthousiasme
deel aan het rijk gevulde programma rond het thema ‘Geloven in vrijheid’. Sprekers waren o.a.
Anna Krijger, Stevo Akkerman, Willem Pekelder, Boris Gunjevic, Jos Wienen, Dorottya Nagy,
Ab Klink, Marcus Matthias, Bianca Gallant, cabaretier Thomas de Bres en musicus Josephine
Strasser. Op de fiets werden lutherse plekken in Amsterdam bezocht zoals het Luthermuseum,
Van Brants Rushof, de Oude Lutherse Kerk en de Augustanahof. De deelnemers logeerden in
onze Gasthuizen, in Hof Bij Maarten en in de Lutherhof en bij kerkleden thuis.

Diaconale vakantieweken
Deze zomer gingen 28 ouderen op vakantie naar Nieuw Hydepark (Doorn), of naar
Dennenheul, De Heerenhof of IJsselvliedt. Zo kunnen mensen die anders niet op vakantie
kunnen, omdat hun gezondheid of leeftijd dat niet meer toelaat, dankzij de SLOA (Luthers
vakantiewerk) toch genieten van een weekje goed verzorgde vakantie! Ook 4 gezinnen met
een smalle beurs konden zo toch op vakantie. 8 Volwassenen en 10 kinderen vierden vakantie
op het park De Katjeskelder in Breda.

Zomer in De Nieuwe Stad
In de Nieuwe Stad heeft afgelopen zomer een prachtig programma plaatsgevonden voor
ouderen en kinderen uit de buurt die niet op vakantie gingen. De zomer kan dan erg lang zijn
en de diverse uitstapjes werden daarom zeer gewaardeerd. De ouderen zijn o.a. een keer naar
Artis geweest en de kinderen naar pretpark Oud Valkeveen. Ook werden er in De Nieuwe Stad
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zelf leuke activiteiten georganiseerd, zoals een djembé-workshop en een kookworkshop. Dit
alles werd mogelijk gemaakt door het team van “De Nieuwe Stad op Maandag”, bestaande uit
vrijwilligers van de diverse kerken uit De Nieuwe Stad. Ook het komend jaar zal De Nieuwe
Stad weer elke maandagmiddag vanaf 14 uur open zijn voor wie op zoek is naar gezelligheid,
een gezonde maaltijd of oefening met de Nederlandse taal. Welkom!

Tweede verjaardag van De Augustanahof
Op 28 september bestaat de Augustanahof alweer twee jaar! Om dit te vieren wordt een
feestelijk programma georganiseerd met o.a. workshops, muziek en veel gezelligheid. Op 28
september is het ook Burendag, en de festiviteiten worden dan ook samen georganiseerd met
het Wachterliedplantsoen, buren van de Augustanahof. Er is ook op het terrein rondom de
Augustanahof van alles te doen, zoals een rommelmarkt en muziekoptredens. Iedereen is van
harte welkom op zaterdag 28 september van 14.00 - 17.00 uur in de Augustanahof aan de
Erasmusgracht 24 te Amsterdam.

Symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden, 23 november 14.00 – 17.00
Op zaterdag 23 november vindt het Symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden plaats,
dat door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wordt georganiseerd i.s.m. het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (NiNSee) en de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland. Op het symposium voeren diverse sprekers
het woord, onder wie psychiater Glenn Helberg, hoogleraar Alex van Stipriaan, auteur Pearl
Gerding en dominee Johannes Welschen. Op het symposium zal in het bijzonder aandacht zijn
voor de rol die de kerk kan spelen in de verwerking van het trans-Atlantisch slavernijverleden.
Het Symposium vindt plaats van 14.00 – 17.00 in de Oude Lutherse Kerk op het Spui.

Maarten Luther Kerk
De inrichting en de afwerking van de MLK vragen nog aandacht. Maar we gaan nu na de
zomer wel al diverse activiteiten opstarten, zoals de Maandagmiddagclub, de Stiltevieringen op
dinsdag, Sing Along, de Bijbelcursus en vanaf oktober de Buurtmaaltijd. Ook starten we twee
nieuwe activiteiten, nl. de kookgroep voor jongeren en een spellenavond. Ook onderzoeken we
de mogelijkheid om in samenwerking met de Protestantse Diaconie en het Stadsdeel een
project ‘Vertrouwenspersonen’ in de Rivierenbuurt te ontwikkelen.
We zoeken nog naar mensen die het leuk vinden en die tijd hebben om mee te doen in het
praktisch beheer en als gastvrouwen- en heren bij activiteiten en bij verhuur.

Haarlem
Op zondag 8 september is er in de kerk een dienst met speciale gasten uit Syrië, zie boven.
Ook op 8 september worden in de middag op het kerkplein van de Lutherse Kerk door
burgemeester Jos Wienen de ornamenten van het voormalig Luthers verzorgingstehuis Vitae
Vesper onthuld. Welkom.
Op de dinsdagen is de Lutherse Kerk Haarlem weer open van 11.00 - 15.00 uur. Op dinsdag
10 september is er om 12.00 een lunch met vrijwilligers van o.a. de ‘poets’-groep. Ook worden
er weer kleine concerten gepland.

Bruisende start Luther Museum
Op 21 juni jl. opende ons Luther Museum. Sinds die dag hebben al meer dan 1.500 mensen
het museum bezocht. Op 27 juni was er een speciale opening voor de buurt, en dat kreeg al
een vervolg met enkele vervolgontvangsten van buurtbewoners. Van 8 tot en met 18 augustus
was het museum het decor van het fortepianofestival i.s.m. Museum Geelvinck. Op 6
september 1769 legde de bekende kunstverzamelaar en Lutheraan Jan Gildemeester de
eerste steen van het Oude Mannen en Vrouwen Huis. Dat is dit jaar precies 250 jaar geleden.
Daaraan geven we op 6 september uiteraard aandacht.
Musica Batavia: “Connecties” op 15 september om 16.45 uur. Als eerste concert van het
nieuwe seizoen treed het gezelschap Brisk op met muziek uit de Lage Landen en Engeland.
Op 31 oktober (Hervormingsdag) is er een speciale viering in de Kerkzaal van de Wittenberg,
en Diaconie en Luther Museum bereiden samen activiteiten voor met Advent.
Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap,
met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar tot op dag van vandaag.
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Nieuwe
Keizersgracht 570. Website: www.luthermuseum.nl/. Meer informatie: 020-2142112 of
info@luthermuseum.nl. De entreeprijs van het museum is € 7.- Speciaal voor leden van de
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Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de entree van het museum tot en met 22
september gratis.

13e Groninger Dienst in Oude Lutherse Kerk
‘Leufstoe t?’ – Geloof jij het? – is het thema van de Groninger Dienst op zondag 27 oktober om
10.30 uur in de Oude Lutherse Kerk. Voorganger is ds. Harry Donga. Naast onze organist
Christiaan de Vries is er muzikale medewerking door Maaike Roelofs die gedichten van haar
vader - de Groningse dichter – Lerus Roelofs gaat zingen. Dirk Kome – schrijver van het boek
‘Fotografen van de vooruitgang’ over Tonnis Post – verzorgt een foto-expositie. Hij exposeerde
hier eerder mee in het Gemeentemuseum in Den Haag en Museum De Olde Wolden in
Bellingwolde. De Lutheranen uit Oost-Groningen hebben al aangekondigd dat ze met een bus
vol komen dus dat belooft wat. De groep zal aansluitend ons nieuwe Luther Museum
bezoeken.
In deze dienst zijn natuurlijk ook de vaste kerkgangers van het Spui meer dan welkom, en dat
geldt ook voor alle andere niet-Groningers. De liturgie is grotendeels tweetalig en de preek is
ook in het Nederlands beschikbaar. Welkom en vertel het door als u in uw netwerk mensen
met Groninger roots kent.

Diaconie
De Diaconie vergadert op 17 september en bespreekt dan onder meer de Jaarrekening 2018,
Begroting 2020, het collecterooster 2020, concept plaatselijke regeling, en de
projectvoorstellen van de Werkgroepen Binnenland en Buitenland.
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Gedenken eerste steenlegging Oude Mannen en Vrouwen Huis in 1769 (250 jaar geleden)
Gasten in Syrië in kerkdienst Lutherse Kerk Haarlem en in middag onthulling ‘Vitae Vesper’
Vergadering gemeentediaconaat
Open Monumentendag o.a. in de Oude Lutherse Kerk en in de Lutherse Kerk Haarlem
Concert Brisk, Luther Museum
Burendag in de Augustanahof (2e verjaardag)
‘Hallelujah Amsterdam!’, Korenfestival Raad van Kerken in de Oude Lutherse Kerk
Vergadering Gehaktcommissie
Vergadering Dagelijks Bestuur Diaconie
Jaarvergadering Diaconie, De Nieuwe Stad
Groninger Dienst, Oude Lutherse Kerk
Hervormingsdag, speciale viering in Kerkzaal de Wittenberg
Symposium ‘Heilzame verwerking slavernijverleden’, Oude Lutherse Kerk.
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