
Diaconale collectedoelen Advent 2017 t/m januari 2018 
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, 
voorbede en financiële steun. Doet u mee? 
 

Advent: Diaconale Adventsactie “Luku baka makandra” (Omzien naar elkaar)  
Onze zustergemeente in Suriname, de Maarten Luther Kerk in Paramaribo, heeft de droom om haar 

gemeenschapsruimte flink te verbeteren. Het doel is namelijk om deze ruimte beter te kunnen gaan 

gebruiken voor het bieden van maaltijden aan dak- en thuislozen en ontmoetingsmomenten voor 

senioren. Omzien naar elkaar, in het Surinaams is dat: luku baka makandra.  

De ontmoetingsruimte – de Leo King Zaal - zal worden opgeknapt met o.a. nieuwe deuren en ramen, 

nieuwe betegeling en het nodige schilderwerk. 

Daarnaast wordt de ontmoetingsruimte uitgerust met 

een grote keuken en extra toiletten. 

Graag willen wij vanuit onze Lutherse gemeenschap 

in Amsterdam/Amstelveen/Haarlem een steentje 

bijdragen om deze droom te realiseren. Zo geven wij 

handen en voeten aan het omzien naar onze 

Surinaamse zustergemeente.  

De opbrengsten van de Diaconale Adventsactie zijn 

dit jaar bestemd voor de nieuwe keuken in de 

Maarten Luther Kerk in Suriname. We collecteren 

hiervoor in de kerkdiensten. Ook ontvangen alle 

leden van en betrokkenen bij de Lutherse Gemeente Amsterdam in december een brief met 

acceptgiro en meer informatie over het project. 

Kerst:  Geef hoop aan vluchtelingenkinderen Syrië 

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind. Met Kerst collecteren we, samen met 
vele andere kerken in Nederland, voor de hulp aan kinderen op de vlucht. Bv. in Syrië. Naast het leed 
dat vluchtelingenkinderen in Syrië nu al doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben 
jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van 
schoolgebouwen en het trainen van docenten. De kerken doen dit samen in het verband van de 
MECC (Raad van kerk in het Midden-Oosten) met als motto ‘Geen verloren generatie’. Meer 
informatie op www.kerkinactie.nl  

Oud&Nieuw:  Gemeentediaconaat 
De Diaconie investeert in ‘omzien naar elkaar’ in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen en 
diaconale vrijwilligers geven, vaak ‘achter de coulissen’, aandacht aan gemeenteleden door middel 
van een kerstattentie, bloemetje, attentie etc. Zulke aandacht kan het leed van bijv. eenzaamheid, 
verdriet, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel dragelijker maken. Mensen hebben immers 
mensen nodig. Vanwege de veranderingen in de zorg worden mensen die zorg nodig hebben soms 
op zichzelf teruggeworpen. Dan is het extra belangrijk dat er gemeenschapsplekken als de kerk zijn 
waar je elkaar tot een hand en een voet kunt zijn. Regelmatig worden er in de brandpunten sociale 
activiteiten georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we aan een diaconale gemeenschap. Bouwt u 
mee? Dat kan door zelf ook oog te hebben voor de ander, tijd te geven, te bidden voor iemand, aan 
uw diakenen signalen door te geven als u iemand in de knel ziet en door uw bijdrage aan de diaconale 
collecte 
 

7 januari: Straatpastoraat 
Het straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem te komen en zich te bezinnen op 
hun bestaan. Daklozen worden constant in beslag genomen door hun dagelijks bestaan. Het zoeken 
naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt bijna alle energie en dat maakt 
het leven zwaar. Vaak hebben zij behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van 
betekenis is, liefst samen met lotgenoten. De straatpastor organiseert momenten van menselijk 
contact, bezinning en gesprek. Dat gebeurt door persoonlijk contact, bezoek en groepsactiviteiten 
zoals: meditatie, gespreksgroep, religiekring, koor en theater. Ook is er een straatjurist. Deze 
activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door deze collecte. 
 

http://www.kerkinactie.nl/


14 januari: School gehandicapte kinderen van ADC Kenia  
Luthers Haarlem steunt met andere Haarlemse kerken al vele jaren de African Divine Church in Kenia. 
Met deze diaconale steun worden o.a. cursussen georganiseerd voor vrouwen en lokale kerkleiders. 
Verder wordt er gezondheidszorg mee opgezet. En de steun wordt gebruikt voor onderwijs: 
kleuterschooltjes en praktisch beroepsonderwijs (o.a. kapster, naaister, lasser en timmerman). Op 
deze zondag collecteren we in heel Luthers Amsterdam voor de bouw van een logeerverblijf voor 
kinderen met een handicap (vaak afkomstig uit de wijde regio). Zo kunnen ze toch onderwijs 
ontvangen. Hartelijk dank voor uw steun.  
 

21 januari: Drugspastoraat  
Het oecumenisch werkende Drugspastoraat in Amsterdam zet zich o.l.v. de twee pastores in voor de 
geestelijke verzorging van drugsgebruikers. Activiteiten zijn o.a.: 
* vieringen: met koffie, thee, iets te eten, kerkdienst, ruimte voor een gesprek; 
* spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis; 
* verzorging uitvaart en begrafenis op St. Barbara; 
* jaarlijkse bedevaart naar Lourdes voor hiv-positieven en anderszins ernstig zieke druggebruikers. 
Met uw steun wil de Diaconie in 2018 € 10.000 bijdragen aan deze belangrijke vorm van kerkelijke 
presentie. http://www.drugspastoraat.nl/  
 

28 januari: Vrije diaconale collecte (zie aankondiging in uw Brandpunt) 
 
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan sturen 
we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. de Diaconie Ev-
Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift –klein of groot- doet er toe! De Diaconie is 
ANBI-erkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt het werk ook steunen via een 
periodieke schenking (kan nu zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u hierover meer 
informatie wilt of vragen heeft: 020 4044708 (info@diaconie.com) 

http://www.drugspastoraat.nl/
mailto:info@diaconie.com

