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Foto voorzijde:  

Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost.  



 

De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 

december (eerste advent) tot Kerst 2012 (met Kerst collecteren we voor 

Kinderen in de Knel). Het thema van de Adventsactie: ‘Midden onder ons’ komt 

van het lied ‘Wachters van de tijd’ van Tom Naastepad. 

 

De Eeuwige ziet om naar de mensen (Luc. 1:68) en is in Christus midden onder 

ons gekomen. Heel dichtbij. Van Matheus 25 leren we dat we in de hongerige, 

dorstige, vreemdeling, dakloze, naakte, zieke en gevangene – in onze stad zijn 

ze midden onder ons - Christus zelf in de ogen kijken. In de ander ontmoeten 

we de Ander en omgekeerd. Zo is diaconie altijd verbonden met liturgie. 

 

Tijdens de Diaconale Adventsactie 2012 vragen we aandacht voor de volgende 

diaconale projecten: 

 

Eerste Advent, zondag 2 december 2012; Midden onder ons. 

Tweede Advent, zondag 9 december;  

Midden onder ons: gevangen vreemdelingen.  

Binnenkort gaat de nieuwe vreemdelingengevangenis op Schiphol-West open 

en wordt de kleinere in Schiphol-Oost gesloten. Er is op Schiphol West plek 

voor 700 personen. Het gaat om mensen die op uitzetting wachten, mensen die 

asiel hebben aangevraagd en mensen die op de luchthaven gearresteerd zijn 

en in afwachting zijn van hun zaak. De justitiepastores geven steun aan de 

gevangenen door middel van bezoekwerk, hulp en kerkdiensten. Een groep 

vrijwilligers doet bij toerbeurt mee aan deze kerkdiensten. Ze geven dan 

praktische steun aan de pastores, maar het is ook een teken voor de gevangen 

vreemdelingen dat ze niet vergeten zijn door de kerk buiten de muren. De 

lutherse diaconie coördineert al vele jaren deze oecumenische kapelgroep. 

Daarnaast doen we als lutherse gemeenschap ook mee aan de wakes bij de 

poort. 

 

Met de Adventsactie sturen we een groet naar deze gevangen vreemdelingen, 

zoeken we naar nieuwe vrijwilligers voor de kapelgroep en zamelen we geld in 

om telefoonkaarten voor de gevangenen te kopen. 

 

 



Derde Advent, zondag 16 december 2012;  

Midden onder ons: mensen zonder plek.  

In oktober jl. werd het nieuwe luthers Gasthuis ‘In de Roos’ in gebruik genomen. 

Het Gasthuis is een woning aan de Rooseveltlaan en heeft drie gastenkamers. 

Zo kunnen we tijdelijk plek bieden aan mensen die op onze weg komen en die 

even ademruimte nodig hebben. ‘In de Roos’ is geen hotel, maar een 

gemeenschap. Onze vaste kernbewoner Gerrit Post geeft hier, samen met de 

medewerkers van de diaconie en vrijwilligers van de ‘mantelgroep’ 

ondersteuning aan. 

 

Met de Adventsactie sturen we een groet naar de bewoners van ‘In de Roos’, 

nodigen we hen uit voor de Adventsmaaltijd in het Brandpunt, zoeken we naar 

extra vrijwilligers voor de mantelgroep en zamelen we geld in voor de kosten 

van het Gasthuis. 

 

Vierde Advent, zondag 23 december 2012;  

Midden onder ons: mensen zonder werk.  

De economische crisis treft ons allemaal. Een toenemend aantal mensen raakt 

financieel in de knel. Werkloosheidscijfers lopen op. Ook in onze gemeente 

raken leden hun baan kwijt. Samen met de predikanten zette de diaconie een 

‘Werken aan Werk’-groep op. De werkzoekende gemeenteleden ontmoeten 

elkaar bij een maaltijd om tips uit te wisselen, elkaar te bemoedigen en krijgen 

toerusting bij het zoeken naar werk. Op de kerkelijke gemeente wordt een 

beroep gedaan om actief mee te zoeken naar vacatures. Solliciteren is immers 

netwerken. En is de kerk niet ook een netwerk? 

 

Met de Adventsactie roepen we gemeenteleden op om actief mee uit te kijken 

naar vacatures, zoeken we naar enkele vrijwilligers die maatje willen zijn voor 

werkzoekenden uit onze gemeenschap en zamelen we geld in voor de kosten 

van dit project en voor stille (nood)hulp aan mensen in onze gemeente en onze 

stad die financieel vastlopen. 

 

Amsterdam, Advent 2012,  

Christine Aalders en Meta van Schaik, voorzitters Diaconie 

Hanne Wilzing, algemeen secretaris Diaconie 

 



Advent 2012: Midden onder ons 

Zondag 2 december 2012 Eerste Advent: Midden onder ons 

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u 
vertrouw ik, maak mij niet te schande. (Psalm 25:1b-2a) 

Maandag 3 december Lezen: Genesis 1-3 

Dinsdag 4 december Lezen: Jozua 1-5 

Woensdag 5 december Lezen: Psalm 1-2 

Donderdag 6 december Lezen: Job 1-2 

Vrijdag 7 december Lezen: Jesaja 1-6 

Zaterdag 8 december  
 

Wachters van de tijd,  
licht zal in uw ogen wonen, 
wilt aan alle mensen tonen  
van uw vrolijkheid. 
Sion, zing, daar is licht. 

Groet de dageraad, 
heden zal de Zon u vinden 
die genezing voor de blinden 
In haar wieken draagt . 
Nachten, zingt, 
God is licht. 

Met gerechtigheid 
zal Hij ’t huis van David stutten 
en Hij zal zijn schouders bukken 
onder wet en tijd, 
onze loot, 
wijn en brood.

Midden onder u  
heeft Hij zijn verblijf geslagen  
om uw zonden weg te dragen, 
wacht het wonder nu 
van de Zoon 
die hier woont. 

Maak de tafel klaar  
want de Bruidegom komt spoedig 
met zijn vreugde overvloedig, 
onze Heer is daar 
breekt het brood 
van zijn dood. 

 

Tekst: Tom Naastepad,  
Melodie: Frits Mehrtens.  
Uit: Tussentijds, lied 132. 

 

Van Matheus 25 leren we dat we in de hongerige, dorstige, vreemdeling, 
dakloze, naakte, zieke en gevangene – in onze stad zijn ze midden onder ons - 
Christus zelf in de ogen kijken. In de ander ontmoeten we de Ander en 
omgekeerd. Zo is diaconie altijd verbonden met liturgie. 
 



Advent 2012: Midden onder ons 

Zondag 9 december 2012 Tweede Advent: Gevangen Vreemdelingen 
Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de 
HEER zelf komt van ver. Dan zal de HEER zijn 
machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd 
zijn. (Jes. 30:19,30,29) 

Maandag 10 december 2012 Lezen: Genesis 4-7 

Dinsdag 11 december 2012 Lezen: Jozua 6-10 

Woensdag 12 december 
2012 

Lezen: Psalm 3-5 

Donderdag 13 december 
2012 

Lezen: Job 3-4 

Vrijdag 14 december 2012 Lezen: Jesaja 7-11 

Zaterdag 15 december 2012  

 

Vrijwilligster Ida Baarsen met pastor Chris Franssen  

tijdens een viering op Schiphol Oost 

Met de Adventsactie sturen we een groet naar gevangen vreemdelingen, 
zoeken we naar nieuwe vrijwilligers voor de kapelgroep en zamelen we geld in 
om telefoonkaarten voor de gevangenen te kopen. 
 



Advent 2012: Midden onder ons 

Zondag 16 december 2012 Derde Advent: Mensen zonder plek 
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.  
(Filippenzen 4:4-5) 

Maandag 17 december 2012 Lezen: Genesis 8-11 

Dinsdag 18 december 2012 Lezen: Jozua 11-15 

Woensdag 19 december 2012 Lezen: Psalm 6-8 

Donderdag 20 december 2012 Lezen: Job 5-6 

Vrijdag 21 december 2012 Lezen: Jesaja 12-17 

Zaterdag 22 december 2012  

 

Kernbewoner Gerrit Post met de predikanten Brouwer en Wöhle  
tijdens de inzegening van het Gasthuis In de Roos. 

Met de Adventsactie sturen we een groet naar de bewoners van Gasthuis ‘In 
de Roos’, nodigen we hen uit voor de Adventsmaaltijd in het Brandpunt, 
zoeken we naar extra vrijwilligers voor de mantelgroep en zamelen we geld in 
voor de kosten van het Gasthuis. 
 



Advent 2012: Midden onder ons 

Zondag 23 december 2012 Vierde Advent: Mensen zonder werk 
Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar 

neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich 

openen en ook het recht doen ontspruiten.  

(Jesaja 45:8a) 

 Maandag 24 december 2012  

 

Deelneemster aan de groep Werken aan Werk bezoekt een vacaturesite 

Met de Adventsactie roepen we gemeenteleden op om actief mee uit te kijken 
naar vacatures, zoeken we naar enkele vrijwilligers die maatje willen zijn voor 
werkzoekenden uit onze gemeenschap en zamelen we geld in voor de kosten 
van dit project en voor stille (nood)hulp aan mensen in onze gemeente en onze 
stad die financieel vastlopen. 



 

 

Kerst 2012: 

Midden onder ons 
 

 

Midden onder u  
heeft Hij zijn verblijf geslagen  
om uw zonden weg te dragen, 

wacht het wonder nu 
van de Zoon 

die hier woont. 

 

 

  



 

 

COLOFON 

De Adventskalender 2012 is een uitgave  

van de Diaconie van de  

Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. 

Maasstraat 148, 1079 BK  Amsterdam 

tel. 020-4044708 

info@diaconie.com 

www.diaconie.com 

 

Het lied “Wachters van de tijd” van T. Naastepad en F. Mehrtens is met 

toestemming van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 

overgenomen uit de bundel Tussentijds.  

 

De antifonen en dagteksten komen uit het  

Evangelisch-Luthers Dagboek 2012 - 2013 

 

Redactie en ontwerp: Henny Brouwer 

 

Amsterdam, Advent 2012. 
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