
 
 

TOELICHTING COLLECTEDOELEN Lutherse Diaconie Amsterdam, 
26 juni t/m september 2022 
 
26 juni: Scholingsprogram Palestijnse jongeren  
van de Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land 
Op 26 juni vieren lutheranen wereldwijd LWF-zondag. Waarom juist dan? Op 25 juni 1530 werd in het 
bisschoppelijk paleis in Augsburg (Beieren) een door Luthers vriend en medewerker Melanchton 
opgestelde geloofsbelijdenis voorgelezen. Deze belijdenis is de geschiedenis ingegaan als de 
Augsburgse Confessie, ofwel de Confessio Augustana. Deze zondag herinnert ons aan deze 
gemeenschappelijke geloofsbelijdenis, en aan het feit dat we zo onderdeel zijn van een wereldwijde 
lutherse gemeenschap van kerken, georganiseerd in de Lutherse Wereld Federatie (LWF). Daarom 
collecteren we vandaag voor een diaconaal project van een lutherse zusterkerk. De Lutherse Kerk van 
‘Jordanië en het Heilige Land’ investeert in de scholing van Palestijnse jongeren. De Lutherse Kerk 
leert jongeren (christenen en moslims) om problemen vreedzaam op te lossen. Niet met geweld maar 
met dialoog, door verdraagzaam te zijn en jongeren die anders zijn te leren begrijpen en te 
accepteren. Doel van de Lutherse Kerk is om jongeren te leren te midden van de ernstige conflicten 
en uitzichtloosheid zich niet te verliezen in geweld, en - hoe moeilijk soms ook - vreedzaam met de 
ander samen te leven. Leerkrachten worden getraind om jongeren tools te geven voor dialoog en 
mediation. Muziektherapie is hierbij een belangrijke vorm. Met het programma worden 2100 jongeren 
bereikt in o.a. Ramallah, Oost-Jeruzalem en Bethlehem. 

3 juli, Keti Koti: Open Poort (Curaçao) 
We vieren vandaag Keti Koti en daarom willen we collecteren voor een doel gerelateerd aan de 
afschaffing van de slavernij. We hebben gekozen voor een project van Stichting Open Poort op 
Curaçao. Op Curaçao is de slavernijgeschiedenis nog sterk merkbaar. Het land lijdt onder de 
geschiedenis en de weg naar herstel en vertrouwen is moeilijk. In die situatie wil de Open Poort 
present zijn in de buurt Soto, die achtergesteld is en waar de schooluitval hoog is. De Open Poort wil 
een plek van vrede en rust zijn. Dit willen ze doen in verbinding met anderen mensen en stichtingen 
die actief zijn in deze wijk.  

Het werk wordt gericht op kinderen, zodat die meer kansen krijgen. De ervaring heeft geleerd dat 
kinderen makkelijk terugvallen in de oude patronen als de nieuwe waarden niet onderdeel worden van 
het gezin. Het gezin is bepalend voor de ontwikkeling van kinderen. Dit kan niet vroeg genoeg 
beginnen. Op dit moment wordt er onder andere huiswerkbegeleiding gegeven om kinderen meer 
kansen te geven een opleiding af te maken. Daarnaast willen ze starten met een baby- en 
peutergroep. Op die manier leer je kinderen en hun gezin al vroeg kennen en kunnen ze vanaf het 
begin waarden meekrijgen waardoor ze makkelijker op school kunnen aansluiten en zich beter 
ontwikkelen. Meer informatie op openpoort.com. 

10 juli: Landelijk Luthers Vrouwenwerk 
We hebben een actieve landelijke Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, de NLVB. Elk jaar 
organiseert de Bond ontmoetings- en toerustingsactiviteiten voor vrouwen. Hieraan nemen zowel 
oudere als ook jongere vrouwen deel. De Diaconie wil met uw steun € 1.000 bijdragen aan dit 
belangrijke werk. Zo investeren we in inspiratie en vorming van vrouwelijk kader voor de Lutherse 
gemeenten, waaronder voor Luthers Amsterdam. 

17 juli: Fondsen Bijzondere Noden Amsterdam en Urgente Noden Haarlem e.o. 
De Diaconie doet mee in het werk van deze beide fondsen voor stille hulp aan stadgenoten in zowel 
Amsterdam als Haarlem. De fondsen werken als vangnet voor mensen in de stad die tussen wal en 
schip vallen. Elk jaar wordt er ongeveer 1.500 keer een beroep gedaan op zo’n fonds, en het aantal 
aanvragen neemt nog toe. Opvallend is het aantal eenoudergezinnen en jongeren dat geholpen moet 

https://openpoort.com/
https://www.nlvb.net/
https://fbna.nl/
https://urgentenodenhaarlem.nl/


worden. Aanvragen lopen via hulpverleners van bv. maatschappelijk werk en jeugdzorg. Ook de 
Diaconie verwijst regelmatig naar deze fondsen. De beide fondsen ontvangen gelden van zowel de 
burgerlijke gemeente Amsterdam en Haarlem, als ook van fondsen en kerken. Met uw steun leveren 
we ook dit jaar weer een financiële bijdrage aan beide fondsen.  

24 juli: Gemeentediaconaat 
De Diaconie zet zich in voor het ‘omzien naar elkaar’ in en rond onze Lutherse gemeenschap. 
Diakenen en diaconale vrijwilligers geven vaak ‘achter de coulissen’ aandacht aan gemeenteleden en 
buurtgenoten door middel van een bloemetje, een attentie etc. Zulke aandacht kan het leed ten 
gevolge van bijv. eenzaamheid, verdriet, werkloosheid, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel 
dragelijker maken. Mensen hebben immers mensen nodig. Regelmatig worden er in de Brandpunten 
sociale activiteiten georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we samen aan een diaconale 
gemeenschap. Bouwt u mee? Dat kan door zelf ook oog te hebben voor een ander, door tijd te geven, 
een kaartje te sturen, te bidden voor iemand en door uw bijdrage aan deze diaconale collecte. 

31 juli, Prideweek: Lhbti+-project Ujamaa 
Elk jaar collecteren we in de periode van de Pride voor een lhbti+-project. Religie heeft wereldwijd 
vaak een rol in het geweld tegen en in de onderdrukking van kwetsbare groepen, zoals mensen met 
een andere geaardheid, HIV-positieve mensen en slachtoffers van seksueel geweld. In het 
programma Body Theology schept Ujamaa ruimte voor het bespreken van seksualiteit, HIV en gender 
thema’s in groepen en in de kerk. Zo kan religie ook een bevrijdende rol krijgen bv. voor lhbt+-ers in 
Zuid-Afrika. Het uitgangspunt van het Ujamaa Centre in Pietermaritzburg: zonder religieuze 
verandering is er geen sociale verandering. Het woord Ujamaa komt uit het Swahili, en betekent 
broeder- en zusterschap. Vandaag collecteren we voor Ujamaa. 

7 augustus: Jeannette Noëlhuis  
Vandaag collecteren we voor het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost.  De levensstijl van de 
bewoners van deze leefgemeenschap is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie 
voor een betere samenleving. In deze kleinschalige woongemeenschap wordt opvang geboden aan 
vluchtelingen en migranten, ouders en kinderen, die tijdelijk – bijvoorbeeld in afwachting van het 
krijgen van een verblijfsvergunning - een plek nodig hebben. Onze bijdrage is bestemd voor het kopen 
van fruit: vitaminen om verder te kunnen. 
 

14 augustus: Vrije diaconale collecte - Zie de mededelingen van de diakenen in uw Brandpunt. 

21 augustus: Kerk & Buurt (o.a. MLK)  
De Diaconie vindt het belangrijk dat de Kerk present is in de buurten. Zo organiseert de Diaconie 
buurtactiviteiten in Amsterdam Zuidoost (De Nieuwe Stad op Maandag), in de Rivierenbuurt (rond de 
Maarten Luther Kerk), in Haarlem en voor de buurt rondom het Luthermuseum aan de Nieuwe 
Keizersgracht. In Bos & Lommer ondersteunt de Diaconie vanuit de Augustanahof de wekelijkse 
Burenmaaltijd en activiteiten voor ouderen en kinderen. Verder dragen we van harte bij aan 
oecumenische activiteiten van Kerk & Buurt in Amsterdam Noord en - Oost. Help mee om als Kerk 
dienstbaar te zijn aan mensen, en zichtbaar te blijven, en steun de Diaconie bij haar inzet om kerk in 
de buurt te zijn! 

 
28 augustus: Diaconaal werk hofjes  
Diaconaat is mensen met elkaar verbinden. Dat is een oud spoor, want tot op de dag van vandaag zijn 
er Diaconie-hoven. Denk bv. aan de Lutherhof aan het Staringplein, het Van Brants Rushof en de 
Augustanahof, en het Luthers Hofje in Haarlem. De Diaconie investeert van harte in diaconale 
gemeenschappen in de stad. 

4 september: People helping People, jongerenproject Suriname 
Het motto van de Stichting People Helping People is: ‘Making Suriname a better place, one step at the 
time’. De stichting gaat voor hoop te midden van de zeer moeilijke economische omstandigheden in 
Suriname, en wil daar in kleine stapjes aan werken. De belangrijkste activiteit van de Stichting PHP is 
het schoolbrodenproject. Ongeveer 100 kinderen uit gezinnen met een smalle beurs krijgen op deze 
manier regelmatig een gezond ontbijt op school.  

Daarnaast ondersteunt de stichting kleinschalige projecten voor kinderen, zoals ondersteuning bij de 
aanschaf van schoolspullen, voedselpakketten en kindervieringen. 

http://noelhuis.nl/


Ook zijn er plannen voor een ‘school on wheels’: kinderen krijgen huiswerkondersteuning in hun eigen 
buurt. 
Uw Diaconie ondersteunt het, aan de Lutherse Kerk van Suriname gelieerde, werk van People 
Helping People van harte, en vraagt vandaag uw hulp om hiermee door te kunnen gaan. Hartelijk 
dank voor uw gaven. 

11 september: Gasthuizen In de Roos en In de Waard  
Als Lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk opvang kunnen bieden: ‘In de 
Roos’ en ‘In de Waard’ in de Amsterdamse Rivierenbuurt en de Gastenwoning in de Augustanahof.  
In ons diaconale en pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad plekken nodig zijn waar mensen 
even op adem kunnen komen. Dat zijn veelal vluchtelingen, migranten en daklozen die tussen wal en 
schip vallen, maar ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere plek nodig 
hebben. In onze Gasthuizen kunnen we hun tijdelijk een plek en veiligheid bieden. In de Gasthuizen In 
de Waard en In de Roos, met respectievelijk onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een 
korte periode (maximaal 3 maanden) en in de Augustanahof aan een jongere voor ongeveer 1 jaar. 
Vandaag collecteren we voor de kosten van de Gasthuizen, o.a. voor de  leefgeldpot waaruit we 
gasten die geen inkomsten hebben van wat leefgeld kunnen voorzien. 

18 september: Vredeswerk – Generatie Vrede 
Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek. Deze activiteit wordt al sinds 1967 in oecumenisch 
verband georganiseerd in de week van 21 september: de dag die door de Verenigde Naties is 
uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede. In Nederland trekt de organisatie PAX - voorheen IKV 
Pax Christi - de Vredesweek. Thema dit jaar is ‘Generatie Vrede´. 

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend 
geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in vijftien conflictgebieden en samen met 
lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een 
vreedzame samenleving. In Nederland zet PAX vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda.  

Als kerken zijn we geroepen om ons in te zetten voor vrede, gerechtigheid en zorg voor de Schepping. 
Onlosmakelijk met elkaar verbonden! Daarom collecteren we vandaag voor het belangrijke werk van 
PAX. Voor meer informatie en actie zie www.vredesweek.nl. 

25 september: Diaconaat en gevangenen 

Het bezoeken van gevangenen is vanouds een diaconale taak. Sinds 2016 is het Justitieel Complex 
Zaanstad in gebruik. Deze hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de gesloten 
Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. De oecumenische Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg ‘De Sluis’, met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem steunt 
de geestelijke verzorging en het diaconaat. Stichting de Sluis biedt cursussen, vader & kind-dagen, 
ondersteuning door een buddy, hulp bij de kerkdiensten, en er is een wekelijkse kledinguitgifte. De 
Sluis doet dit vanuit de Christelijke inspiratie, met als basis de waardigheid en gelijkheid van ieder 
mens.  

Met uw bijdrage kan de Diaconie doorgaan met het ondersteunen van dit belangrijke werk. 

Meer informatie over deze doelen vindt u op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft u geen internet, dan 
sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL-80-INGB-000-4620048 t.n.v. de 
Diaconie Ev.-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel waarvoor uw gift bestemd is. 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). 

https://www.vredesweek.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.diaconie.com/diaconaal-kader/Diaconaal_en_ander_kader.html
mailto:info@diaconie.com

