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Bewaar het goede
Groentje in eigen stad

Het goede doen
Aan het begin van 2020 blikken
wij als Diaconie van de Lutherse
gemeente Amsterdam terug
op een jaar waarin wij vooral
hebben ingezet op het bewaren
van… het goede. Gods onzichtbare goedheid zien we in zijn
hulp en bescherming voor de zijnen, in zijn liefde voor de wereld
in nood, in zijn geduld en in zijn
spontane liefdedaden. Zo is het
goede doen en het bewaren een
opdracht aan ons die ook past bij
ons werk zowel in materiële als
immateriële zin.

In een tijd waarin velen op de
vlucht zijn en de aarde letterlijk en
figuurlijk in brand staat, hebben
wij ons ingezet voor de doelen
zoals ze in ons beleidsplan ‘De horizon open’ staan. Er is aandacht
geschonken aan duurzaamheid en
projecten wereldwijd, maar ook
aan de dagelijkse werkelijkheid
door onder andere de opvang van
mensen onderweg die tijdelijk
in onze gasthuizen verbleven.
Met veel vreugde hebben wij
het Luther Museum Amsterdam
mogen openen. Een plek waar wij
ons materieel erfgoed kunnen bewaren en voor anderen zichtbaar
maken, maar ook een plek waar
wij presentie mogen tonen in de
stad en anderen deelgenoot maken van verschillende activiteiten
in de kerkzaal. Met de hulp van
GOD die GOeD is, hopen wij ook
dit jaar door te gaan met bewaren, behouden, bij elkaar brengen
en het goede doen in deze stad en
deze wereld.
 Bianca Gallant, voorzitter Lutherse
Diaconie Amsterdam

‘Onderzoek alles en
bewaar het goede’
Met de titel van dit jaarbericht verwijzen we naar het motto van de
lutherse gemeente Amsterdam: ‘Onderzoek alles en bewaar het goede’. Deze zin komt uit de bijbel (1 Tess. 5:21). Bij ‘het goede’ denken
we aan wat ‘waar’, ‘waardig’, ‘rechtvaardig’ en ‘welluidend’ is, het
doen van barmhartigheid, het omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg
en het omzien naar onze aarde.

 De jongeren in een duurzame kledingwinkel.

sterk vervuilde grond nieuw leven
krijgt dankzij allerlei groen, en Tony
Chocolony, waar eerlijke chocola
in alle kleuren van de regenboog
gratis te proeven is. De activi-

teit werd georganiseerd door de
Lutherse Diaconie, de Lutheran
Young Reformers en de Kwekerij.
Alle deelnemers waren het er over
eens: dit smaakt naar meer!

Ons verhaal in het Luther Museum
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 Bezoekers bij het schilderij van Johannes Jelgersma (1770-1836) met een
doorkijkje naar de regentenkamers, het huidige Luther Museum.

Wij blijven ons onverminderd
inzetten voor een duurzame
toekomst. Daarom organiseerden
we in 2019 samen met Natuur- en
Milieu Educatie weer het scholenprogramma Plek onder de Zon. In
Amsterdam deden er 180 leerlingen
van bovenbouwgroepen mee en in
Amstelveen 130. In de 40-dagentijd
- op weg naar Pasen - organiseerden we Groentje in Eigen Stad. Op
donderdag 11 april ging een groep
jongeren op ontdekkingstocht
door hun eigen stad. Zij ontdekten
allerlei duurzame plekjes, zoals
fastfoodcafé Dutch Weed Burger
Joint, waar veganistische patat en
burgers worden gemaakt, Brand
Mission, een gloednieuwe duurzame kledingwinkel met kleren in
alle prijsklassen, de Ceuvel, waar

Een team van ruim dertig vrijwilligers ontvangt sinds juni 2019
vol enthousiasme bezoekers
in het Luther Museum. Naast
aandacht voor Luther en luthers
Amsterdam en voor lutheranen
uit andere lutherse gemeenten,
is er vooral aandacht voor zorg.

 In 2019 werd het Luther Museum
geopend.

Sinds de stichting van de lutherse
gemeente in 1588 spant de gemeente zich in voor de zorg voor armen
en zwakkeren in de samenleving
met de stichting van een weeshuis,

een oudemannen- en vrouwenhuis
en diverse hofjes en gasthuizen. Het
museum laat niet alleen de historie
zien, maar ook het heden. Zoals
een bezoeker opmerkte: “Prachtig
museum - duidelijke focus op het
vieren van respect voor iedereen.”
In totaal ontving het museum in
2019 ruim 3.000 bezoekers.
Het museum organiseert door het
jaar heen diverse evenementen en
concerten. Kijk op www.luther
museum.nl voor het actuele overzicht. In 2020 is de tentoonstelling te
zien Luther & Amsterdam Bouwen
voor geloof en zorg. Het geeft een
overzicht van de belangrijkste
lutherse gebouwen en de grote
ontwikkelingen van de laatste jaren,
met de Augustanahof, de Maarten Luther Kerk en natuurlijk de
Wittenberg waarin het museum is
gevestigd.

Bewaard: de Samaritaan
De gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan uit Lucas 10 is een oerverhaal over diaconie: helpen waar
geen helper is zonder aanziens des
persoons. De poortsteen met de
afbeelding van de Barmhartige Samaritaan - oorspronkelijk afkomstig
uit het hervormd verpleeghuis aan
de Overtoom - werd bewaard en
kon in de tuin van de Wittenberg
worden geplaatst. We zijn blij dat

deze gevelsteen zo op diaconie-erf kon blijven en ons en
de stad kan herinneren aan
de opdracht om onze ogen
niet voor elkaar en onrecht
te sluiten, maar om om te
zien naar elkaar.
 De poortsteen is op 13 juni
geplaatst in de tuin van de
Wittenberg.

Helpen dichtbij huis
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Naast het eigen werk steunde de Diaconie in 2019 - mede dankzij
collecten en giften - 25 partners en projecten in stad en regio met
een totaalbedrag van ongeveer € 150.000. Enkele partners waar we
nauw mee samenwerken zijn de Protestantse Diaconie, Stap Verder,
Stem in de Stad (Haarlem), het Drugspastoraat en Spirit.

 Het jaarlijkse uitje van de Maarten Luther Kerk voerde ons naar Friesland.

Buurtopening MLK
We vinden het belangrijk om te investeren in gemeenschappen als
dragers van duurzaam diaconaat. Het erfgoed van lutherse gebouwen vervult hierbij een belangrijke rol. Zo konden we samen met de
kerkrentmeesters de Maarten Luther Kerk een nieuwe bestemming
geven en in 2019 weer in gebruik nemen. Hoofdhuurder kinderdagverblijf CompaNanny kon de onderzaal en kringzaal al eind 2018 in gebruik nemen. De kerkzaal, kleine zaal en keuken blijven we gebruiken
voor activiteiten van kerk & diaconie. Op 1 juni was er een informele
opening voor de buurt. Daar kwamen veel oude bekenden en enkele
nieuwe geïnteresseerden op af die graag een kijkje wilde nemen in de
vernieuwde kerk.
Na de zomer startten we weer de eerste activiteiten op, zoals de
maandagmiddaggroep, de Singalong, de buurtmaaltijd, de stiltevieringen, bijbelcursus en nog meer. Het jaarlijkse uitje van de Maarten
Luther Kerk voerde ons naar Friesland. Daarnaast hebben wij nog een
tocht georganiseerd naar het Dominicanenklooster in Zwolle. Ook
waren er nieuwe initiatieven, zoals een maandelijkse spellenavond.
De theatergroep ‘MeteLKaar’ sloot al voor de zomer het seizoen af
met optredens in de kerk. Wij sloten het jaar af met kerstactiviteiten
en de kerstdienst op 24 december. Ook de bewoners van het hofje ‘Bij
Maarten’ deden volop mee. In 2020 volgen de laatste loodjes van de
verbouwing, zoals de restauratie van het orgel en de installatie van
licht en geluid. Daarna vindt de officiële heropening plaats.

‘Er is altijd wel iets wat
mensen samenbindt’
In onze gasthuizen In de Roos en
In de Waard hebben we kamers
waar mensen tijdelijk kunnen
verblijven, voor gasten die een dak
boven hun hoofd nodig hebben
of een tijdelijke plek om tot rust
te komen. In elk gasthuis woont
een huisoudste die gastvrijheid
biedt aan de tijdelijke bewoners.
Willemijn, huisoudste uit In de
Roos, vertelt wat haar drijfveer is
om In de Roos te wonen: “Door
het wonen In de Roos heb ik al
ontzettend veel mensen mogen
ontmoeten en leren kennen. Door
het delen van het huis heb ik de
kans om heel dicht bij mensen te
komen en onderdeel te worden
van hun verhaal. Ik geniet het
meest wanneer er onverwachte
connecties ontstaan, tussen de
gasten onderling, mij en de gasten
of tussen mensen die op bezoek
komen en de gasten. Er is altijd

 Willemijn, huisoudste In
de Roos: “Door het wonen In
de Roos heb ik ontzettend veel
mensen leren kennen.”

wel iets wat mensen samenbindt.
Het is niet makkelijk, elke gast heeft
stress door de omstandigheden
waarin zij of hij is. Wij kunnen de
stress niet wegnemen. Wel kunnen
we een fijne, gezellige en veilige
omgeving bieden met af en toe wat
afleiding waardoor de stress even
vergeten wordt.” Vanuit deze motivatie hebben we in het afgelopen
jaar 25 volwassenen en 7 kinderen
een plek kunnen bieden.
In gasthuis In de Waard woont
sinds ruim twee jaar Ernest als huisoudste en in deze woning vangen
we, met name in de zolderkamer,
moeders met een of twee kinderen
op. In 2019 boden we in totaal ne-

gen volwassenen en vijf kinderen
een tijdelijke logeerplek. In de
begeleiding van de gasten werken
we samen met het Wereldhuis,
Stap Verder, de Regenboog, de
Volksbond, ASKV, Leger des Heils
en andere Amsterdamse kerken.
Aan beide huizen zijn huisvrienden
verbonden die met regelmaat
komen eten en de gasten bij hen
thuis uitnodigen voor een maaltijd.
Deze maaltijden zijn waardevol
voor de gasten en voor de huisoudsten, die zich gesteund voelen
door de huisvrienden. De gasten
doen zelf ook regelmatig mee met
activiteiten van de diaconie.

Kleur in de kerk

 Tijdens de maandelijkse Regenboog-bijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk zijn veel migranten verrast dat dit kan in de kerk.

In de zomer van 2019 organiseerden we activiteiten rond lhbt+ met
aandacht voor positie van homoseksuelen wereldwijd. Het thema
was: Rights Out There. We werkten
samen met Amnesty International,

Human Rights Watch, Hivos en
COC. Voor deelnemers die gevlucht
zijn vanwege hun geaardheid is
het vaak een openbaring: ‘dat dit
kan in een kerk!’. Maandelijks is er,
in samenwerking met De Regen-

boog, in de Oude Lutherse Kerk
een maaltijd met jonge lhbt+-sers
met een migratieachtergrond. In
december vierden we zo met een
groep van 40 jongeren en gemeenteleden kerst.

De Nieuwe Stad voor jong en oud
Op zaterdag 8 juni vond
in De Nieuwe Stad een
feestelijke dag plaats,
genaamd DNS United
2019. Er waren leuke
dingen te doen voor
jong en oud, zoals
workshops, creatieve
activiteiten en heerlijk
eten. Ook heeft de kindergroep Treasures of the
Future een fantastische
modeshow gegeven.
 Op maandagmiddag is er een
inloop voor ouderen en kinderen in De
Nieuwe Stad.

Tijdens de zomer vond in De Nieuwe Stad een prachtig programma
plaats voor ouderen en kinderen
uit de buurt die niet op vakantie
gingen. De zomer kan dan erg
lang zijn en de diverse uitstapjes
werden daarom zeer gewaardeerd. De ouderen zijn een keer
naar Artis geweest en de kinderen
naar pretpark Oud Valkeveen. Ook
werden er in De Nieuwe Stad zelf
leuke activiteiten georganiseerd,
zoals een djembé-workshop en een
kookworkshop.
De Nieuwe Stad op Maandag is
een wekelijkse inloop op maandag-

middag voor kinderen en ouderen
van de gezamenlijke kerken in De
Nieuwe Stad. Tijdens de inloop zijn
er gezelschapsspelletjes en creatieve activiteiten voor ouderen uit
de buurt, maar ook voor kinderen!
Er komt een vaste groep kinderen
uit de buurt en ook een aantal
vluchtelingen. Er zijn vaak activiteiten die gericht zijn op de
Nederlandse taal, zoals voorlezen,
scrabble of taalles. De kinderen
krijgen elke week dansles en de
inloop wordt standaard afgesloten
met een gezonde warme maaltijd
van de door de diaconie gesponsorde Soup Kitchen.

 Predikanten uit Hannover op bezoek in de Augusta

anahof.

Wereldwijd
Dominees over slavernij

De Diaconie steunde in 2019 - mede dankzij collecten en giften 17 partners en projecten in het buitenland met een totaalbedrag
van ongeveer € 140.000. Daarnaast konden we ruim € 12.000
bijdragen aan noodhulpprogramma’s voor slachtoffers in Mozambique, Sub-Sahara, Suriname en Venezuela. We werken voor een
belangrijk deel via Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie.

Op het goede spoor in Italië
 Voorzitter Bianca Gallant spreekt tijdens het symposium in de Oude Lutherse Kerk.

die terugkeerde naar Ghana om ‘zijn’
mensen voor te houden dat de Bijbel
de slavernij sanctioneert; de zendeling Nils Otto Tank (1800-1864) die zich
ergerde aan de wantoestanden op
de plantages in de West en die pleitte
voor christianisering van de ‘Neger-

slaven’; en de anti-slavernij dominee
Nicolaas Beets (1814-1903).
Onze voorzitter Bianca Gallant nam
vanuit de kring van de Protestantse
Kerk in Nederland deel aan de Council World Mission-conferentie over
slavernij in Kaapstad.
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We komen een ...Stap verder

 Vrouwen van het empowermentproject nemen deel aan de workshop sieraden maken.

Het oecumenisch diaconaal centrum Stap Verder in Amsterdam
Zuidoost ondersteunt inwoners
van Zuidoost, onder wie velen
met een migratieachtergrond.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld Nederlandse taalles en Taalmaatjes
die met mensen in de dagelijkse
praktijk hun taalvaardigheid
oefenen, een kenniscentrum

over toegang tot voorzieningen: met
juridische en medische spreekuren
en wegwijs met een sociale kaart.
Het Vrouwen-empowerment-project
geeft vrouwen de kans een nieuwe
vaardigheid op te doen en andere
vrouwen te leren kennen via bijvoorbeeld naai- en handvaardigheidslessen en bekwaming in catering. Verder
is er ondersteuning voor ouders en

kinderen bij opvoeding en scholing.
En er is praktische hulp, zoals een
postadres, een plek om de was
te doen, een douche te nemen en
een maaltijd te koken. Vanuit onze
lutherse gemeenschap doen we
van harte mee in het werk van
Stap Verder: we leveren vrijwilligers voor bestuur en activiteiten
en dragen jaarlijks financieel bij.

Twee jaar hofbewoners
In september vierden we, op Burendag, twee jaar Augustanahof. De
gemeenschap in deze in 2017 geopende hof, raakt meer en meer geaard.
Er is de wekelijkse zondagse vesper, de wekelijkse buurtmaaltijd van de
Erasmus-eetclub, activiteiten samen met het nabij gelegen Wachterliedpaviljoen. In de gastenwoning verblijven door Spirit jeugdzorg voorgedragen jonge migranten. Bewoners van de hof vervullen bij toerbeurt de
rol van mentor.
De hofgemeenschap had op 9 november haar jaarlijkse heidag. De bewoners gingen in het nieuwe Luther Museum Amsterdam met elkaar in
gesprek over het wonen in de hof en met name ook over hoe de hof van
betekenis kan zijn voor de buurt. Na dit inhoudelijke gesprek genoten de
hofbewoners met elkaar van het concert van het Uma Kamerconcert,
waarin één van hofbewoners meespeelde.
Regelmatig worden excursiegroepen in de Augustanahof ontvangen. In
het afgelopen jaar kregen we bezoek van de Lutherse Summerschool,
de diakoniagroep van de Lutherse Wereldfederatie en een groep van
25 Duitse predikanten uit de regio Hannover. Het landelijk netwerk van
christelijke leefgemeenschappen hield zijn jaarlijkse ontmoetingsdag
(met ruim 100 deelnemers) op 22 juni in de Augustanahof.

De Diaconie staat niet alleen
vluchtelingen en migranten bij
die naar Nederland gekomen
zijn, maar staat ook kerken in het
buitenland bij, zoals de Lutherse
Kerk in Italië. Sinds 2015 bevindt
Italië zich in de voorhoede van de
Europese migratiecrisis toen een
enorm aantal mensen, meeste
daarvan vluchtelingen uit oorlogsgebieden, de middellandse
zee overstaken om Europa te
bereiken. De meeste migranten
zien Italië niet als hun einddoel,
maar als tussenstop naar andere
Europese landen. Door het Dublinakkoord zijn velen vast komen te
zitten in Italië in afwachting van
een verblijfsvergunning elders.
Dit heeft geresulteerd in een
vijandige houding ten opzichte
van migranten in het algemeen.
Toegang tot huisvesting, gezondheidsdiensten en juridische
bijstand is vaak een uitdaging.
Taal vormt een grote barrière voor
sociale integratie en voor toegang
tot de arbeidsmarkt.
De Evangelische Lutherse kerk
van Italië en de lokale groep
vrijwilligers Binario 1/Bahngleis 1 (vertaald: spoor 1) bieden
sinds 2015 in Bolzano hulp en
ondersteuning aan asielzoekers
en vluchtelingen om sociale en
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In onze gemeenschappen in Zuidoost
en in de Oude Lutherse Kerk vieren
we al vele jaren op of rond 1 juli
Keti Koti: de afschaffing van de
slavernij in Suriname en de Antillen. We organiseerden in 2019 in
samenwerking met de Evangelische
Broedergemeente, de Raad van
Kerken Amsterdam en het NiNsee
een essaywedstrijd en een symposium in de Oude Lutherse Kerk. De
wedstrijd leverde 25 inzendingen op.
De belangrijkste onderscheiding ging
naar Martijn Stoutjesdijk met de inzending Een werktuig ‘om de negers
in ondergeschiktheid en bedwang te
houden’? over de predikant in zijn rol
als influencer in het slavernijdebat.
De theoloog Stoutjesdijk schreef in
zijn bijdrage over de Afrikaanse dominee Jacobus Capitein (1717-1747),

 Dit gezin ontving tijdelijke huisvesting via Binario 1/Bahngleis 1

wettelijke rechten te genieten,
net als elke andere burger. Met
de ondersteuning van de Lutherse
Wereld Federatie zal de volgende
fase directe ondersteuning bieden
op het gebied van huisvesting,
toegang tot de arbeidsmarkt en
juridische hulp; vooral voor kwetsbaren. Bovendien zal er gepleit
worden voor een meer inclusieve
samenleving. Het project zal naar
verwachting tijdelijke huisvesting
bieden via een sterker netwerk
van gastgezinnen. Asielzoekers
en vluchtelingen op zoek naar
een baan worden verbonden met
lokale bedrijven die op zoek zijn
naar werknemers. Ook worden er
taallessen gegeven.

Bezoek van broeders en zusters
Op verzoek van de Lutherse
Synode en Kerk in Actie neemt
onze algemeen secretaris Hanne
Wilzing deel aan het programma ‘Seeking conviviality’ van de
Lutherse Wereldfederatie (LWF).
Kerken helpen elkaar om diaconaal kerk te zijn. Te werken aan
inclusieve gemeenschappen waar
mensen met uiteenlopende overtuigingen, geaardheden, afkomst,
opleidings- en inkomensniveaus
welkom zijn en meedoen. In maart
2019 ontvingen we deze Europese LWF-groep in Nederland. De

groep verbleef in Nieuw Hydepark
in Doorn en had op 20 maart een
programma in Amsterdam met een
bezoek aan de Augustanahof, een
lutherse rondvaart met ds Kees
van der Horst en een programma
in De Nieuwe Stad in Zuidoost. Bij
de afsluiting van de meeting gaf ds
Andreas Wöhle - president van de
Lutherse Synode - de groep een
reiszegen mee.
 De groep van de Lutherse Wereldfederatie op rondvaart langs lutherse
plekken in Amsterdam.

Mensen hebben mensen nodig
Diaconie in cijfers

Omzien naar elkaar

De diaconie gaat voor omzien naar elkaar. Voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In eigen stad en wereldwijd. Dit kunnen we doen dankzij
meer dan 100 vrijwilligers en diakenen, dankzij onze dragende gemeenschap en met de inzet van beschikbaar gestelde middelen. In 2019 waren
onze inkomsten € 1.336.936 en onze uitgaven € 978.342 (voorlopige cijfers).
Het voordelig saldo besteedden we voor het grootste deel voor een aflossing op de lening die we sloten voor de Augustanahof. Begrote inkomsten
in 2020: € 1.215.376 en uitgaven € 1.083.600. Met het verschil hopen we opnieuw een aflossing te kunnen doen op de lening voor de Augustanahof.

Uitgaven 2019: thema’s en doelgroepen
Duurzaamheid/ecologisch 3%
Hiv/aids 4%
Sociale uitsluiting 28%
Vluchtelingen/migranten 22%
Jongeren 20%
Ouderen 18%
Lhbt+ 1%
Slavernij 2%
Diversen 2%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgaven 2019: werkvelden
Gemeentediaconaat 17%
Buurt & stad (eigen werk en
projecten) 56%
Landelijk 2%
Wereldwijd (projecten en
noodhulp) 25%

•
•
•
•

In de periode van advent en kerst
bruist het extra in luthers Amsterdam en Haarlem. De Diaconale
Adventsactie was dit keer bestemd
voor de Kledingbank in Noord en
de kinderkledingbank in Haarlem.
Tijdens de Kerstactie ontvingen zo’n
200 gemeenteleden een attentie. In
alle brandpunten en ankerplekken
waren vieringen. In de Augustanahof en het Luthermuseum werden
carols gezongen. Op Tweede
Kerstdag vond er een gemeentebrede feestelijke maaltijd plaats in
de Augustanahof. Daarnaast was
er de jaarlijkse Broodbankactie in
Haarlem en de schoenendoosactie.
Al ruim 20 jaar doet Brandpunt
Haarlem mee aan de schoenendoosactie. Lege schoenendozen
worden versierd en gevuld met
allerhande spulletjes voor kinderen
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Advent en kerst

 Drie gemeenteleden in Roemenië om
het ‘einddoel’ van ‘hun’ schoenendozen
te zien.

die het minder goed hebben. Dit
keer waren de dozen bestemd voor
Roemenië. Drie gemeenteleden,
Ans Heddes, Erna Verweij en Marjon Zeldenrust, gingen op reis om
de situatie ter plaatse te bekijken.
“Wij waren ontzettend nieuwsgierig
naar de eindbestemming en wilden

Onze diakenen en vrijwilligers
geven, samen met de medewerkers
van ‘In de Zwaan’, trouw en met veel
aandacht praktische invulling aan
het omzien naar elkaar. Ze doen dat
in en vanuit onze ‘vierplekken’ op
het Spui, in Zuidoost en Haarlem,
maar ook op andere locaties, zoals
de Lutherhof, de Augustanahof en
de Maarten Luther Kerk. Hoe? Door
bezoekjes, een telefoontje of kaartje,
de bloemengroet vanuit de kerk,
uitjes, maaltijden, de kerstgroet,
meerijden naar het ziekenhuis, signaleren van materiële of immateriële
nood en nog veel meer.
In 2019 gingen ouderen en gezinnen
uit onze gemeente op vakantie met
steun van de SLOA (Luthers diaconaal vakantiewerk). 29 Ouderen
gingen naar Nieuw Hydepark in
Doorn of een andere mooie locatie.
Vier gezinnen, in totaal tien kinderen en acht volwassenen, gingen
naar Breda. Zo kunnen mensen die

met eigen ogen zien wat er daar
met de dozen gebeurde. Daarom
reisden we in december naar
Roemenië om te kijken hoe ‘onze’
schoenendozen terecht kwamen.”
De eerste plaats waar de drie vrouwen schoenendozen uitdeelden
was Tirgusor. Het blijkt dat bij het
uitpakken van de dozen soms wat
uitleg nodig is over de speeltjes die
erin zitten. Tijdens de reis worden
de ‘afterschools’ bewonderd. “Hier
krijgen de Roma-kinderen huiswerkbegeleiding en een maaltijd.
De middagmaaltijd die de kinderen
er krijgen is soms de enige maaltijd
die ze krijgen op een dag.”
In de buurt van Cluj ligt de vuilnisbelt Patarat. “Op de belt en er vlak
naast wonen verschillende groepen
Roma. De omstandigheden zijn werkelijk erbarmelijk.” Ook hier werden
schoenendozen uitgedeeld. Na een
week gaan de drie vrouwen weer
op huis aan. “Zeer moe, maar
ook heel voldaan. Een bijzondere
reis!” Zie voor een uitgebreider
verslag: www.diaconie.com.

We bewaren: de Lutherhof
In onze Lutherhof aan het Staringplein in Oud-West wonen 60 ouderen
en jongeren samen. Het is niet alleen
een goede plek om te wonen, maar
het bestuur organiseert ook activiteiten, zoals kwartaalborrels voor de
bewoners en concerten voor en met
de buurt. Maandelijks is er een vesper onder leiding van ds. André van
der Stoel. We bewaren onze hofjes
met zorg, want we geloven in deze
vorm van gemeenschapsversterking.
Plekken als deze, waar ouderen
en jongeren samen wonen en naar
elkaar omzien, hebben de toekomst!

 Vrijwilliger John Tower haalt kerstbroden op voor Zuidoost.

anders geen vakantie kunnen vieren
er toch een week per jaar op uit.
De Diaconie steunde enkele jaren
geleden de nieuwbouw van (Nieuw)
Hydepark: de gasten hebben deze
verbouwing van harte goedgekeurd!
In december ontvingen 200 mensen
een kerstattentie (soms met een
boodschappenbon) en er werd ‘stille
hulp’ gegeven aan zo’n 20 mensen.

Informatie
Diaconaal centrum
‘In de Zwaan’
Met het team en vrijwilligers van
diaconaal centrum ‘In de Zwaan’
ondersteunen we het werk
van de diaconie. Van links naar
rechts: Henny Brouwer (secretaresse), Hanneke Veenhof en
Arlette Anches (vaste bureauvrijwilligers), Ilse van Prooijen
(voor), Wessel Nijholt (achter; tot
1/2/2020), Elianne Schultz (diaconaal werkers), André van der
Stoel (predikant), Bianca Gallant
(voorzitter Diaconie), Sabine Tol
en Tonko Grever (Luthermuseum)
en Hanne Wilzing (algemeen
secretaris).
 Gemeentelid
Hercila Retz
bakte koekjes
en verkocht
ze in de kerk.
De opbrengst
120 euro werd
bestemd voor de
leefgeldpot van de
gasthuizen en de Diaconale Adventsactie voor de Kledingbank. “Dit is wat
ik kan doen voor de Diaconie.”

Contact
Wilt u meer weten over ons
werk? Neem dan contact op
met een diaken of een van de
medewerkers van In de Zwaan,
het diaconaal centrum van de
lutherse gemeente Amsterdam.

 In de Lutherhof vindt eens in de maand een vesper plaats.

Diakenen en medewerkers begeleidden een aantal mensen uit en rond
onze kerkgemeente die structureel
in de knel zitten. Vaak gaat het om
mensen zonder netwerk, die een
drempel hebben naar officiële
hulpinstanties of waar deze niet
meer binnen komen. Zo worden we
geconfronteerd met een verborgen
deel van onze stad.

Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com
twitter: #diaconieinmokum
www.diaconie.com

We bewaren het goede.
Help je mee?
De Diaconie zet zich in voor mensen in
de knel, maar heeft meer handen nodig.
Meedoen? Laat het ons weten!

Steun ons
Uw giften zijn bijzonder welkom op
NL80-INGB-0004-6200-48
U kunt het werk van de Diaconie ook
steunen via een schenking, legaat of
nalatenschap. We informeren u graag
over de mogelijkheden.
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