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Diaconale Info Augustus 2018 

 
Thomas Ninan (paars overhemd) en Joseph Thomas (ernaast) rond Pride op bezoek bij Diaconie 

Oecumenische ontmoeting rond Pride 

Op zaterdag 28 juli ontmoetten we de pastores Thomas Ninan en Joseph Thomas van de 
Raad van Kerken in India. Zij waren in Nederland i.v.m. het Wereld Aids Congres. Deze 
pastores hebben als speciale taak om de onderwerpen LHBTI+, gender en hiv/aids in de 
kerken bespreekbaar te maken. We liepen samen met onze gasten de Pride-walk en hadden 
ontmoetingen in de Oude Lutherse Kerk, Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’ en de 
Augustanahof. Op de zondag daarna werkte pastor Thomas Ninan mee aan de viering in de 
Oude Lutherse Kerk. 
 

‘Bij Maarten’: tweede bewoner gezocht 
De Diaconie heeft een woning in het zgn. Kemperblok in de Rivierenbuurt in gebruik genomen, 
en maakt daar een mini-hofje van. Er komen twee vaste bewoners. Verder komen er in de 
woning twee diaconale logeerplekken. We noemen deze nieuwe plek ‘Bij Maarten’. Zo laten we 
natuurlijk de verbinding met het lutherse zien, maar ook met de nabijgelegen Maarten Luther 
Kerk. Het is namelijk de bedoeling dat de vaste bewoners en gasten hier mee gaan doen met 
de na de verbouwing op te starten diaconale/kerkelijke activiteiten.  
Eén vaste bewoner is al bekend, we zoeken nog naar een tweede. Kijkt u mee uit? Meer 
informatie bij Sophie Kwant, S.Kwant@diaconie.com of 020-4044708. 

Walk of Peace: 70 jaar Wereldraad van Kerken 

Op 23 augustus is het 70 jaar geleden dat in Amsterdam de Wereldraad van Kerken werd 
opgericht. Ter herinnering zal er op die dag een Walk of Peace gelopen worden vanaf de 
Hoftuin (Protestantse Diaconie) naar de Dam. Meer informatie op www.raadvankerken.nl. 

Start Maandag middag club op 3 september 
De Maandag middag club vanuit de Maarten Luther Kerk geniet nu nog van de zomer, maar 
maandag 3 september komen zij weer bij elkaar. Vanwege de verbouwing van de Maarten 
Luther Kerk komt de club nog even op bezoek bij Diaconaal Centrum ‘In de Zwaan’ aan de 
Maasstraat 148. De groep ouderen komt al jaren bij elkaar op de maandag voor een gezellige 
middag. Er is koffie, thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat, gehandwerkt en spelletjes 
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gespeeld. Zin om ook eens langs te komen? U bent van harte welkom tussen 13:30-15:30 op 
Maasstraat 148. 

Lutherse Kerk Haarlem dinsdagen open 

Ook in de zomer is de Lutherse Kerk in Haarlem op de dinsdagen open. Van 10:30-15:30 is 
het Lutherse inloop moment. De inloop is voor iedereen die graag de kerk eens van binnen wil 
zien, een praatje wil maken of een lekker kopje koffie of thee mee drinkt. Soms is er zelfs 
iemand die even orgel komt spelen. Diaconaal werker Wessel Nijholt is tijdens dit 
inloopmoment aanwezig. Loop gerust eens binnen, neem gezellig iemand mee en ontdek de 
prachtige kerk aan de Witte Herenstraat 22 te Haarlem. 

“De Nieuwe Stad op Maandag” in de vakantie niet op vakantie 
In de zomervakantie is ook De Nieuwe Stad op Maandag gewoon open van 14.00-19.00 uur. 
We hebben wat bijzondere vakantieactiviteiten, en sluiten op 27 augustus de zomervakantie af 
met een “Open Podium”. Welkom! 

Vakantieweken 
Deze zomer (en een enkele wintergast) gaan 29 ouderen en 23 ouders met kinderen behorend 
tot 6 gezinnen met een smalle beurs op vakantie met de SLOA. Deze gesubsidieerde 
vakanties zijn bedoeld voor mensen die om allerlei redenen anders niet zo makkelijk op 
vakantie zouden kunnen gaan. Nu genieten mensen van een week eropuit, naar bijv. Doorn, 
Wezep of Kijkduin. Hoort u tot de doelgroep, en zou u volgend jaar wel mee willen? Kijk dan op 
Sloavakantie.nl en www.hetvakantiebureau.nl, en neem contact op met uw diaken. Zie 
www.diaconie.com voor een vakantieverslag van dit jaar: een week op Nieuw Hydepark in 
Doorn. 

Open Monumenten Dagen 8 & 9 september 
Tijdens de Open Monumenten Dagen zijn vijf Lutherse locaties opengesteld voor bezichtiging. 
Het gaat om de Oude Lutherse Kerk op het Spui, de Lutherse Kerk Haarlem, de Lutherhof, het 
Van Brants Rushofje en de Wittenberg. Zie voor openstellingstijden en activiteiten de website: 
www.openmonumentendag.nl  
 

Burendag 
Op Burendag 2017 werd de Augustanahof feestelijk en officieel geopend. Een jaar later, op 
Burendag 2018, vieren we de eerste verjaardag: hét jaarlijkse feest in de Augustanahof! Op 
zaterdagmiddag 22 september van 13.30 tot 17.00 uur organiseren we een mooi feest met 
leuke activiteiten in en rond de Augustanahof, zoals creatieve workshops, lekkere hapjes, een 
open podium en gezelligheid. Iedereen uit de buurt en daarbuiten is welkom! 
Jong en oud kan zich nog aanmelden voor een plekje op het Open Podium tussen 15.00 en 
17.00 uur. Geluidsversterking is beschikbaar, neem zelf je instrument/kostuum/konijn mee. 
Meld je vast aan via de facebookpagina of mail s.kwant@diaconie.com en vermeld daarbij wat 
je wilt doen en hoe lang je act duurt. 

 
Start nieuw seizoen Theatergroep Met eLKaar – regisseur gezocht 
Theatergroep Met eLKaar heeft na een mooie afsluiting van het afgelopen seizoen, nu even 
een  onderbreking voor zomer en vakantie. Maar na de zomer komt de groep weer bij elkaar 
op woensdagmiddag 3 oktober bij HVO-Querido in activiteitencentrum de Miranda. Daarnaast 
zullen we ook bij elkaar komen bij Plein van Siena. Zodra de verbouwing van de Maarten 
Luther Kerk klaar repeteren we weer in de kerk. De groep is een mix van mensen van HVO-
Querido, kerkleden en buurtbewoners. Ook benieuwd? Kom eens kijken of het wat voor u is. 
Neem contact op met de diaconaal werker Wessel Nijholt voor meer informatie:  
w.nijholt@diaconie.com. De Theatergroep zoekt ook nog een nieuwe regisseur; zie voor meer 
informatie onze website.  

De Wittenberg 

In het najaar van 2018 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden in de Kerkzaal van de 
Wittenberg. Momenteel wordt door het Luthermuseum, i.s.m. de Diaconie, nagedacht over het 
programma. 

340 jaar Luthers Weeshuis: Mini-Symposium “Opgroeien naar Volwassenheid” 

Ter ere van het 340-jarig jubileum van het Luthers Weeshuis organiseert de Diaconie i.s.m. 
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Spirit Jeugdzorg op maandagavond 24 september het mini-symposium “Opgroeien naar 
Volwassenheid”. In dit symposium verdiepen we ons in hoe professionals en vrijwilligers 
kunnen samenwerken om jongeren te ondersteunen in het proces naar hun zelfstandigheid, 
bijvoorbeeld door vrijwillige mentoren en opvang in woongemeenschappen. Zie 
www.diaconie.com. Neem voor meer informatie contact op met e.schultz@diaconie.com. 
 

12e Groninger Dienst 
Op 28 oktober om 10.30 uur houden we de 12e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk in 
Amsterdam. Thema: ‘Kiek ais aans’ (Kijk eens anders). Voorganger is ds. Harry Donga. 
Muzikale medewerking door o.a. Groninger singer-songwriter Henk Jan de Groot. De 
Amstelveense schilderes Trijny Wilkes-Hamming (geboren in Uithuizen) exposeert haar werk. 
Ook voor onze vaste kerkgangers is de dienst goed te doen; de preek ligt in het Nederlands 
klaar om mee te lezen. 

ZID-theater: Bread and songs 
Na de workshops Verhalenvanger van dit voorjaar komt ZID-theater met een nieuwe 
voorstelling naar de Augustanahof: op vrijdag 7 september van 16.00 – 17.00 uur bent u van 
harte welkom bij de voostelling Bread and songs. Toegang is gratis; u hoeft zich niet aan te 
melden.  
 

Privacywetgeving 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van 
persoonsgegevens, zoals uw (e-mail)adres. 
U bent geregistreerd in het bestand van bekenden en geïnteresseerden van de Lutherse 
Gemeente en/of de Lutherse Diaconie. We bewaren deze gegevens omdat we u graag willen 
informeren over onze activiteiten. De gegevens kunnen alleen worden ingezien door het 
secretariaat. Wij zullen uw mailadres uitsluitend gebruiken voor aankondigingen en 
uitnodigingen voor diaconale activiteiten. Wilt u dat we uw gegevens uit ons bestand 
verwijderen? Dat kunt u ons laten weten door een antwoord op deze mail. Zie onder 
www.diaconie.com/contact voor de volledige tekst van de Privacyverklaring van de Diaconie. 

Data 

21/8:  Vergadering DB 
23/8:  Walk of Peace, 70 jaar Wereldraad van Kerken Amsterdam 
2/9:  Viering 25 jaar De Nieuwe Stad 
8/9:  Open Monumentendag 
9/9:   Idem 
10/9:  Vergadering Werkgroep Binnenland 
10/9:   Stuurgroep MLK 
18/9:  Vergadering Diaconie 
22/9:  Burendag, Augustanahof 
24/9:   Symposium 340 jaar Luthers Weeshuis i.s.m. Spirit 
25/9:   Vergadering Gemeentediakenen 
27/9:  Vergadering Werkgroep Buitenland 
1/10:  Luthers Diakonessenhuis Fonds, Utrecht 
2/10:  Vergadering Gehaktcommissie, Augustanahof 
9/10:  Werkgroep Augustanahof - Bewonerscommissie 
16/10:  Jaarvergadering Diaconie, De Nieuwe Stad 
28/10:  Groninger Dienst, Oude Lutherse Kerk 
10/11:  Landelijke Diaconale Dag Utrecht. 
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