
Diaconale collectedoelen maart tot en met Pasen 2019 
In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, 
voorbede en financiële steun. Doet u mee? 
 

3 maart: Stille hulp aan gemeenteleden en stadgenoten 
Ongeveer één op de zeven Amsterdammers leeft in langdurige armoede. En ondanks de 
economische groei van de afgelopen jaren neemt dit aantal toe. Niet alleen buiten of aan de rand van 
onze Lutherse gemeenschap, maar ook daarbinnen. Gemeentediakenen en het diaconaal centrum ‘In 
de Zwaan’ komen er mee in aanraking en proberen te helpen. Vaak door mee te zoeken naar zgn. 
voorliggende voorzieningen (recht op toelagen en subsidies, kwijtscheldingsmogelijkheden etc.), maar 
soms vallen mensen tussen wal en schip en moet er financiële bijstand geleverd worden. In 2018 voor 
in totaal € 24.000. De Diaconie helpt dan waar geen andere helpers zijn, ongeacht geloof of afkomst. 
Dit gebeurt met zorg en onder strikte geheimhouding, immers voor de meeste mensen is het niet 
gemakkelijk om hulp te vragen. Met uw bijdrage kunnen we doorgaan met het geven van deze stille 
hulp aan gemeenteleden en stadgenoten. 

40-dagen tijd in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam: Een nieuw begin 
We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een 
nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Ook naar de schepping mogen 
we in liefde omzien. Wij mogen helpen de schepping te herstellen, en duurzame projecten kunnen 
helpen om een nieuw begin te maken in mensenlevens.  

In de 40-dagen tijd zetten we ons in voor het thema “Een nieuw begin”; hierbij haken wij aan bij de 40-
dagen campagne van Kerk in Actie. Zo zetten we ons dus met heel veel kerken in Nederland samen in 
voor “een nieuw begin”. In Luthers Amsterdam zullen we geld inzamelen voor 2 projecten die zich 
inzetten voor  “een nieuw begin” door zorg voor de schepping. 

 

10 t/m 24 maart: Bijen en zaaigoed voor Zuid-Soedan, via Kerk in Actie 

Om kwetsbare vrouwen in Zuid-Soedan te helpen hun inkomen te vergroten, worden in de stad Madiri 
trainingen gegeven in het houden van bijen. Bij die trainingen krijgen vrouwen eigen bijenkorven, ze 
leren hoe ze bijen kunnen houden en hoe ze honing kunnen verwerken. Ook krijgen de vrouwen 
zaaigoed en landbouwtraining. 

De trainingen worden aangeboden door het Environmental Rehabilitation Program (ERP), een lokale 
partner van Kerk in Actie. Het ERP is een Zuid-Soedanese organisatie die zich al sinds 2006 inzet 
voor een duurzame samenleving en milieubewustzijn. Zo werden door ERP al meer dan 30 miljoen 
plastic flessen gerecycled. Door de bijentraining hoopt het ERP het armoedepercentage van de 
deelnemende vrouwen met 80% te verlagen. 
Lees meer op https://www.kerkinactie.nl/projecten/bijen-en-zaaigoed-voor-vrouwen-in-zuid-soedan 

 

31 maart, 7 en 14 april (Palmpasen): Kerk en schepping – A Rocha Nederland 
A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods 
schepping. In Nederland adopteerden veertien lokale groepen natuurgebieden waar zij zorgdragen 
voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op 
verwondering. Zie www.arocha.nl. 

 

Stille Week, 15 t/m 19 april: Kruispost, medische zorg en maatschappelijke werk 

Kruispost aan de Oudezijds Voorburgwal biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) 
asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost, dat betekent jaarlijks 7500 consulten. 
Kruispost is op weekdagen ‘s ochtends en ‘s avonds geopend. Twee artsen en een receptionist 
ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs kunnen komen voor een consult. De meest 
voorkomende aandoeningen  zijn huid-, hart-, vaat- en spijsverteringsproblemen. Tijdens het 
ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk werker aanwezig naar wie artsen kunnen 
doorverwijzen. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van voornamelijk pro deo 
hulpverleners. Met uw hulp dragen we dit jaar € 2500 bij aan Kruispost. Zie 
https://www.oudezijds100.nl/kruispost. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/bijen-en-zaaigoed-voor-vrouwen-in-zuid-soedan
https://www.arocha.nl/nl/
https://www.oudezijds100.nl/kruispost


Pasen, 21 april: Stap Verder, oecumenisch diaconaal werk in Amsterdam Zuidoost 
In 2010 openden zes kerken – waaronder ons eigen luthers Brandpunt - in Amsterdam Zuidoost ‘Stap 
Verder’ aan de Hoogoord (bij station Bijlmer Arena). Doel is om mensen die tussen wal en schip 
vallen, waaronder veel mensen zonder papieren, een stap verder te helpen om op eigen kracht weer 
door te kunnen. Er doen meer dan 80 mensen mee met de taallessen, en er zijn inloopspreekuren in 
samenwerking met Dokters van de Wereld en SMA (Sociëteit Afrikaanse Missiën). Het werk in Stap 
Verder confronteert ons met veel verborgen en schrijnende nood in Zuidoost. De Diaconie 
ondersteunt dit belangrijke werk van harte en vraagt uw hulp om hiermee door te kunnen gaan. 
www.stapverder.org  

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 uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook steunen door 
middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig 
als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 (info@diaconie.com). 

 

http://www.stapverder.org/
http://www.diaconie.com/diaconaal%20kader

