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Diaconale Info Zomer 2018 

 

Bewoners en leden tuincommissie Marian Been en Jenny de Jong, buurtbewoner Brigitte en 
diaconie-voorzitter Jeroen Stal planten de lutherroos in de stiltetuin van de Augustana. 

Augustanahof 
Op 26 mei werd er bij de Augustanahof een Open Tuin georganiseerd, met een bierproeverij 
voor de donateurs van de crowdfundingsactie voor de Stiltetuin in 2017. Om de tuin officieel te 
openen werd er een witte Lutherroos gepland. 
In mei werd de bewonersgroep uitgebreid: Wegatha, de bewoonster van de Gastenwoning 
kreeg een gezonde dochter. U kunt op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de 
Augustanahof op de facebookpagina: https://www.facebook.com/Augustanahof/ of stuur een 
mailtje naar s.kwant@diaconie.com als de nieuwsbrief wilt ontvangen.  
 
Keti Koti 
De komende maand organiseert de Diaconie in samenwerking met de Oude Lutherse Kerk 
een aantal activiteiten in het kader van Keti Koti. Op zondag 24 juni vindt om 15 uur het 
symposium “Slavernij Erfgoed” plaats in samenwerking met NiNsee. Op donderdagavond 28 
juni voert Between The Lines het toneelstuk “1862 - Plantage Strubbelingen” op in de Oude 
Lutherse Kerk – hiervoor kunnen kaarten worden gereserveerd via Eventbrite. Op zondag 1 juli 
staat de zondagochtendviering in de OLK in het thema van (moderne) slavernij. Achteraf kan 
er Surinaams eten worden gekocht. 
Uiteraard is er op 1 juli ook de jaarlijkse Keti Koti viering in De Nieuwe Stad in Zuidoost. Meer 
informatie op www.diaconie.com. 

Vakantieweken 

Er hebben zich 27 ouderen aangemeld voor een vakantieweek met de SLOA (landelijk luthers 
vakantiewerk). Zij gaan naar Nieuw Hydepark in Doorn, IJsselvliedt in Wezep, of een andere 
mooie locatie. 7 Gezinnen (10 volwassenen, 13 kinderen) uit Amsterdam meldden zich aan 
voor een week in een vakantiebungalow in Diessen of Kijkduin. We wensen alle 
vakantiegangers een hele mooie en fijne vakantie! 

Zomer aan de Maas 

Op zaterdag 7 juli organiseert de ondernemersvereniging van de Maasstraat het jaarlijkse 
zomerfeest Zomer aan de Maas. Als Diaconie zijn we lid van deze ondernemersvereniging. We 
zullen ons diaconaal centrum In de Zwaan openstellen en ons werk in stad en wereld 
presenteren. Bezoekers kunnen zich ook zelf laten inspireren door het maken van een stelling 
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op hout waarin ze verwoorden wat ze belangrijk vinden, en waar ze zich voor willen inzetten in 
hun buurt. We zoeken nog wat vrijwilligers om (een deel van) deze dag te helpen; vindt u dat 
leuk, laat dat ons dan even weten. 

Scholieren zetten zich in voor Stap Verder 
Op dinsdag 5 juni vond Ympact020 plaats, een dag waarop 1500 middelbare scholieren zich 
inzetten voor hun stad. In De Nieuwe Stad ontvingen wij een groep van 15 leerlingen die daar 
na een presentatie van Stap Verder allerlei lekkers hebben gemaakt voor 
ongedocumenteerden. De leerlingen hebben zelf het lekkers naar Stap Verder gebracht en 
daar kennis gemaakt met het project en met de problematiek van de doelgroep. Spontaan 
besloten zij op school een inzamelactie te gaan houden voor Stap Verder.  

Afsluiting Plek Onder de Zon 
Op maandag 18 juni en donderdag 21 juni vindt de afsluiting plaats van het project Plek onder 
de Zon. Op diverse basisscholen is door leerlingen hard gewerkt aan een eigen uitvinding op 
zonne-energie. De beste uitvindingen mogen worden gepresenteerd en maken kans op een 
mooie prijs. Wie wil is van harte uitgenodigd bij deze afsluiting, op 18 juni vanaf 9.30 uur in de 
Kruiskerk in Amstelveen en op 21 juni vanaf 9.30 uur in de Oude Lutherse Kerk op het Spui. 
Zie www.diaconie.com. 

Uitje ‘Johanneskapellers’ Amstelveen 
Op woensdag 27 juni gaan onze ouderen uit Amstelveen op hun jaarlijkse uitje. Het belooft 
weer een mooie en gezellig dag te worden, waarbij onder het genot van heerlijke koffie en 
appelgebak van de Voetangel kan worden bijgepraat en uitgewisseld.  
 

Pride op het Spui 
Op woensdagavond 1 augustus organiseren Oude Lutherse Kerk en Diaconie samen met 
Amnesty, Human Rights Watch en COC in het kader van Amsterdam Pride een Engelstalige 
debatavond. Op 29 juli is er een viering met ‘roze accenten’ o.l.v. ds. Harry Donga. 
 

Uitje Haarlem 

Op 31 mei gingen 35 Haarlemmers op bezoek bij de Benedictijnen in de Sint-Adelbertabdij in 
Egmond. Juist tijdens het bezoek aan de abdijwinkel met o.a. de eigengemaakte kaarsen brak 
er een hoosbui uit. Volgens diaken Meta van Schaik bevorderde dit de omzet van de winkel, 
omdat de mensen meer tijd hadden om te kopen. Het uitje werd afgesloten met een vesper in 
de Haarlemse (lutherse) kerk aan de Witte Herenstraat. 

Maaltijd met Spirit jongeren 
Onze jeugdzorgpartner Spirit heeft diverse woongroepen voor minderjarige jongeren. In het 
voorjaar zijn we gestart met maaltijden waarbij al deze jongeren kunnen samenkomen om 
elkaar te ontmoeten. Door bij deze maaltijden kennis te maken met onze gemeenteleden wordt 
bovendien hun netwerk vergroot. De maaltijden waren een succes en zullen worden voortgezet 
in samenwerking met De Kwekerij. Deze partij zal zorgdragen over een inhoudelijke invulling 
van de avonden. De eerstvolgende avond is op vrijdag 13 juli.  

Zomeruitje kinderen Zuidoost 

Op woensdag 25 juli organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk in Zuidoost 
een uitje voor kinderen uit arme gezinnen en kinderen van onze kinderactiviteiten, zoals De 
Nieuwe Stad op Maandag. De kinderen gaan samen met hun ouders op 25 juli onder leiding 
van een boswachter de bossen in het Gooi ontdekken! 

Opvang vluchtelingen / migranten zonder papieren 

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam maakt zich hard voor een intensievere opvang en 
ondersteuning van mensen zonder papieren. Naast de uitbreiding van Bed-Bad-Brood zal er 
ook ingezet worden op intensievere begeleiding met het oog op perspectief. Als kerken en 
diaconieën hebben we hier - m.n. via de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken - 
met vele andere organisaties jaren voor gepleit. We zijn blij dat dat nu deze stap van een 
menswaardiger opvang, met de 4e B (van Begeleiding) gezet wordt. 

MLK er op uit! 
Op zaterdag 2 juni was het jaarlijkse uitje van de MLK-gemeenschap in de Rivierenbuurt. 55 
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mensen - uit kerkgemeenschap, de buurt en de Gasthuizen - gingen naar de oude vestingstad 
Elburg, waar een rondvaart gepland stond op het Veluwemeer. Tijdens de boottocht was er 
een heerlijke broodmaaltijd met livemuziek.  

Theatergroep Met eLKaar 

De theatergroep Met eLKaar is ook gewoon door gegaan, op andere locaties in de buurt: Plein 
van Sienna en Rijn58. Er waren verschillende creatieve workshops, zoals schilderen en 
schrijven waarvan u binnenkort het resultaat kunt komen zien. Eind juni sluiten we het 
seizoen af en openen we de eindexpositie in Diaconaal Centrum In de Zwaan.  
 

MLK Sing Along 

De MLK Sing Along wordt tijdelijk in de Oranjekerk gehouden; nog steeds wordt er iedere 
maand heerlijk gezongen o.l.v. Els Streefkerk. Wilt u eens horen hoe zo'n avond klinkt? Klik 
hier om de opname van de Sing Along van 9 april te beluisteren!.m4a 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de MLK Sing Along, stuur dan even een email naar 
Sophie Kwant, s.kwant@diaconie.com. 

 
Noodhulp Rohingya’s  
We besloten tot (extra) steun aan noodhulpproject voor de Rohingya-vluchtelingen uit 
Myanmar. Dit loopt via Kerk in Actie en het internationale oecumenische noodhulpplatform 
ACT-International.  
 
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. 
 

Afscheid Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat 
Op 11 juni nam prof. dr. Herman Noordegraaf afscheid als hoogleraar diaconaat aan de PThU. 
Het thema van het afscheidssymposium was ‘Voor Waardigheid en Gerechtigheid’. We 
vermelden het hier graag omdat Herman onder veel meer een grote bijdrage heeft geleverd 
aan onderzoek en beleid op het gebied van diaconaat. En uiteraard de diaconale scholing van 
predikanten! Belangrijke onderwerpen waren zorg en armoede.  
 

Voorzitter Diaconie 

In de diaconievergadering van dinsdag 29 mei jl. namen we afscheid van onze voorzitter 
Jeroen Stal. We zijn Jeroen veel dank verschuldigd voor zijn betrokken en deskundige inzet 
gedurende de afgelopen 5 jaar. Jeroen blijft diaken en we zijn blij dat hij bereid was om het 
voorzitterschap van ons Oude Mannen en Vrouwen Huis op zich te nemen. Totdat we een 
nieuwe voorzitter kunnen aanstellen worden de voorzitterstaken behartigd door de DB-leden 
Meta van Schaik en Bianca Gallant. 

 
De horizon open  

Dat is de titel van het nieuwe beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2018 - 2025. 
Grondlijn: investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. We hebben 
het beleidsplan nu toegestuurd aan de Brandpuntraden, besturen van de hofjes en aan onze 
partners. We willen de plannen graag met hen besproken en verder uitwerken. Voor het 
beleidsplan zie www.diaconie.com. Geen internet? We sturen het u graag per post toe. 

Privacywetgeving 

U heeft het vast al langs zien komen: per 25 mei jl. is de nieuwe Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG – privacywet) ingegaan. Dat betekent dat alle organisaties die 
gegevens van mensen opslaan – zoals uw (mail)adres om u deze Diaconale Info toe te sturen 
– verplicht zijn dit aan u te melden en er regels voor op te stellen. De Diaconie heeft inmiddels 
een eerste versie van een privacystatuut opgesteld.  
Uiteraard vinden we het belangrijk om over ons werk te communiceren. Wij sturen u deze 
Diaconale Info toe omdat u zich hiervoor ooit heeft aangemeld, of omdat we denken dat u 
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hiervoor belangstelling hebt. Natuurlijk kunt u altijd (bijv. in een reply op deze Diaconale Info) 
melden als u van onze verzendlijst afgehaald wilt worden.  

Data 

24/6: Symposium ‘Slavernij erfgoed’ in de OLK 
27/6: Afsluiting Theatergroep Met eLKaar  
1/7: Keti Koti vieringen in Oude Lutherse Kerk en De Nieuwe Stad 
7/7: Zomer aan de Maas, In de Zwaan 
29/7: Viering Pride week in de Oude Lutherse Kerk 
1/8: Debatavond Pride, Oude Lutherse Kerk 
21/8: Vergadering DB 
23/8: 70 jaar Wereldraad van Kerken, Nieuwe Kerk Amsterdam 
28/8: Vergadering Werkgroep Buitenland 
2/9: 25 jaar De Nieuwe Stad 
8/9: Open Monumentendag Oude Lutherse Kerk, Lutherhof en Lutherse Kerk Haarlem 
9/9:  Idem 
10/9: Vergadering Werkgroep Binnenland 
18/9: Vergadering Diaconie 
25/9: Vergadering Gemeentediakenen 
2/10: Vergadering Gehaktcommissie 
9/10: Werkgroep Augustanahof - Bewonerscommissie 
16/10: Jaarvergadering Diaconie  
28/10: Groninger Dienst, Oude Lutherse Kerk 


