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Liturgie en diaconie
Voor veel mensen heeft diaconie
vooral te maken met dingen doen:
de handen uit de mouwen steken
om wie er door God op je pad
wordt gebracht te ondersteunen.
Maar diaconie is ook verbonden
met vieringen in kerken en leefgemeenschappen. In een viering
staat de lof van God centraal.
Maar deze lof wordt niet alleen
gebracht in woorden, maar net
zo goed in daden. In een gewone
kerkdienst komt dit tot uiting in de
collecte, het inzamelen van geld

voor zowel de kerkgemeenschap als
voor de naaste die hulp nodig heeft.
Ds André van der Stoel: “Mooi
element in de lutherse traditie vind
ik het gebed dat na de inzameling
over de gaven wordt uitgesproken.
In dit gebed wordt uitgesproken dat
deze hele wereld, en dus ook al ons
bezit eigenlijk van God is. En dat
wij daarom ook vrijmoedig en met
vreugde een gedeelte weggeven
van wat wij hebben ontvangen. Zo
blijft vieren in de kerk nooit vrijblijvend mooie woorden spreken, maar

laten we ook daadwerkelijk iets
van het koninkrijk van God in deze
wereld zien.”

Steun bij terugkeer

Als diaconie zijn we dankbaar
voor het werk dat we samen met
onze lutherse gemeenschap en
onze partners in het afgelopen
jaar weer mochten doen. In
Amsterdam, Haarlem, regionaal
en wereldwijd. In dit Jaarbericht
doen we er van harte verslag van.
Ons beleidsplan is getiteld ‘De
horizon open’. Met deze open
horizon en het visioen van een
diaconale stad vol kleuren gaan
we dit jaar tegemoet. Met het
tweede couplet uit het lied van
Sytze de Vries wens ik iedereen

 Bianca Gallant, voorzitter Lutherse
Diaconie Amsterdam.

een regenboog vol kleuren toe.
Met waardering voor elke kleur,
aard, afkomst en geloof. Met liefde
voor elkaar.
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

Onze lutherse gemeente heeft een
migrantengeschiedenis. Na de val
van Antwerpen in 1585 vluchtten
vele lutheranen naar Amsterdam en
Haarlem. In 1588 ontstond de lutherse gemeente in Amsterdam. Dankzij
kooplieden en arbeidsmigranten uit
Duitsland en Scandinavië groeide onze
gemeente sterk in de 17e eeuw. In de
jaren 70 van de vorige eeuw sloten
veel lutherse Surinamers zich bij ons
aan. Geen wonder dus dat de aandacht voor vluchtelingen en migranten
volop deel uitmaakt van ons diaconale werk. Zo vangen we mensen die
tijdelijk een ademplek nodig hebben
op in onze gasthuizen. Ook doen we
mee met plekken als Wereldhuis, Stap
Verder (Zuidoost) en Stem in de Stad
(Haarlem). We verbinden ons met men-

Rechten voor lhbt-ers wereldwijd
In veel landen worden lhbt-ers*
gediscrimineerd en zijn hun rechten
niet gegarandeerd. Kerken spelen
daarin helaas regelmatig een onderdrukkende rol in plaats van een
bevrijdende. Rond de Pride organiseerden we in de Oude Lutherse
Kerk diverse activiteiten waaronder
de bijeenkomst Rights Out There.
Hier vertelden lhbt-ers uit Tunesië,
Soedan, Taiwan, Zimbabwe en
Libanon hun aangrijpende verhalen
van verzet.
Regelmatig verblijven er in onze
diaconie-gasthuizen mensen die
vanwege hun geaardheid moesten
vluchten. Soms moeten ze zelfs
vluchten uit een AZC omdat ze daar
bedreigd worden. De Diaconie
steunt organisaties die opkomen
voor acceptatie van lhbt-ers, zoals
de Zuid-Afrikaanse organisatie
Ujaama. Dit woord uit het Swahili
betekent letterlijk broeder- en zus-

 Tijdens de avond Rights Out There vertelden lhbt-ers uit Tunesië, Soedan, Taiwan,
Zimbabwe en Libanon hun aangrijpende verhalen.

terschap. Op 29 juli collecteerden
we ervoor in de kerkdiensten.
In juli 2018 waren er twee Indiase
pastores op bezoek. De pastores
hebben als speciale taak om, in hun
land, de onderwerpen gender en
hiv/aids in de kerken bespreekbaar
te maken. Dat doen ze via voorlichtingsmateriaal en colleges voor

pastores en studenten van theologische opleidingen. We liepen samen
met onze gasten de Pride-walk. Op
de zondag daarna werkte een van
de pastores mee aan de viering in
de Oude Lutherse Kerk.
*LHBT = Lesbisch, Homoseksueel,
Biseksueel, Transgender (en Interseksueel)

sen die tussen wal en schip vallen en
gaan bijvoorbeeld mee naar de rechtbank. Waar nodig laten we richting
overheid onze stem horen. We proberen via het werelddiaconaat ook aan
oorzaken te werken, zodat mensen
niet hoeven vluchten. Zo steunen we
het project ‘Symbols of Hope’ van de
Lutherse Wereld Federatie. Potentiële
migranten uit bijvoorbeeld Nigeria
en Ethiopië krijgen voorlichting en
terugkeerders krijgen economische

 Lerma keert met een ruggensteuntje
van de Diaconie terug naar de Filipijnen.
Als dank daarvoor zingt ze spontaan een
zegenlied voor ons.

ondersteuning. We hebben een
terugkeerpotje. Op voorstel van onder
andere de Internationale Organisatie van Migratie of het Wereldhuis
ontvingen het afgelopen jaar twaalf
personen uit elf landen een steuntje
in de rug bij hun terugkeer.

Slavernij verleden
Met diverse activiteiten besteedde de Diaconie in 2018 aandacht
aan het Trans-Atlantische slavernijverleden van ons land. Zo werd
er rondom 1 juli de datum van Keti
Koti (afschaffing van de slavernij
in de Nederlandse koloniën) in de
Oude Lutherse Kerk een symposium met als titel ErfGoed georganiseerd waaraan deelnamen het
NiNsee (Het Nationaal instituut
Nederlands slavernijverleden en
erfenis), de Raad van Kerken Amsterdam, de EBG (Evangelische
Broedergemeente) en the Black
Archives. Ook was er een theatervoorstelling van de groep 1862
over de periode na de afschaffing
van de slavernij. In het najaar ging
 Ds Andreas Wöhle samen met
diaken Henna Hollingsworth en
actief gemeentelid Meredith
Richaards tijdens de ‘nazit’
van het symposium.

een groepje diakenen met elkaar
naar de voorstelling van de Color
Purple. Zo werken wij aan het bespreekbaar maken van dit thema.
Wij delen de verklaring van de
Raad van Kerken uit 2013: “Als
kerken weten we ons deels schuldig
aan dit thema” en “we spreken de
wens uit om samen met allen die
gerechtigheid en vrede willen dienen
te zoeken naar een samenleving
waarin menswaardig leven, vrijheid,
verantwoordelijkheid, solidariteit en
respect elementaire woorden zijn”.

Helpen dichtbij huis
Naast het eigen werk steunde de Diaconie in 2018 - mede dankzij
collecten en giften - ruim 30 partners en projecten in stad en regio
met een totaalbedrag van ongeveer € 145.000. Enkele partners waar
we nauw mee samenwerken zijn de Protestantse Diaconie, Stap
Verder, Stem in de Stad, het Drugspastoraat, ANMEC en Spirit.

Bij Maarten
De Diaconie vestigde in 2018 in
een woning in het Kemperblok in
de Rivierenbuurt een nieuw hofje.
We noemden het ‘Bij Maarten’ om
onze lutherse wortels aan te geven
en tevens een verbinding te maken
met gemeenschapsopbouw rond de
Maarten Luther Kerk. De vaste bewoners Johan en Joren zetten zich
in voor kerk & diaconie en bieden
gastvrijheid aan tijdelijke bewoners.
Eén van de kamers in Bij Maarten
is bestemd voor een bewoner van
‘Onder de pannen’ van De Regenboog en één van de kamers wordt
gebruikt als logeerplek.
 Joren (met kaars): “Als kernbewoner van het nieuwe hofje Bij Maarten lever ik
een kleine bijdrage aan de samenleving, door gastvrijheid te bieden aan mensen
die er behoefte aan hebben en mee te helpen bij diaconale projecten. Zo kan ik als
christen actief deelnemen aan de samenleving.”

Namen levend houden
Via het oecumenische werk van het Drugspastoraat Amsterdam proberen we als kerken drugsgebruikers bij te staan. Het is een zwaar en
druk maar ook dankbaar jaar geweest voor de pastores. Zwaar door de
vele overlijdens van mensen die regelmatig steun zochten en vonden bij
het Drugspastoraat. Druk vanwege de vele activiteiten. Dankbaar voor
de gesprekken die ontstaan door mensen te accepteren zoals ze zijn en
zich gedragen. De gesprekken leveren waardevolle gedachten en gevoelens op die rust geven in de soms chaotische gedachtewereld van
deze mensen. Activiteiten van het Drugspastoraat zijn onder andere
wekelijkse vieringen, pastorale begeleiding, begeleiden
bij rouw en uitvaart, namen levend houden, vrouwengroepen en de reis naar Lourdes. De Diaconie steunt
het werk van het Drugspastoraat elk jaar met € 10.000.
 “Tijdens de wekelijkse viering worden er kaarten geschreven aan jarigen of zieken. Hierboven een van de kaarten die
dan beschreven kunnen worden.” Tekening: Maria Fabris

Gasthuizen
Tijdelijk een ‘warm thuis’
De kamers in gasthuizen In de
Roos en In de Waard zijn altijd
gevuld met gasten. Mensen die
in afwachting zijn van een plek
in de reguliere maatschappelijke opvang, mensen die zomaar
onverwachts op straat staan,
vluchtelingen of buitenlandse
predikanten op studieverlof. We
werken samen met organisaties
als het Wereldhuis, De Regenboog, ASKV (steunpunt vluchtelingen), Stap Verder en het Leger
des Heils. In het afgelopen jaar
konden we 24 volwassenen en
8 kinderen een plek bieden. Aan

Slechts de adem van lerende
schoolkinderen houdt de wereld
in stand (Talmoed).
In 2018 namen 14 klassen van 8
basisscholen uit Amsterdam en
Amstelveen deel aan ons project
Plek onder de Zon, dat wij organiseerden in samenwerking met de
Natuur en Milieu Educatiecentra
in deze plaatsen. De kinderen
kregen les over zonne-energie

en maakten vervolgens hun eigen
uitvinding. Er waren ideeën voor
scooters, ventilatoren, drones,
wasmachines en zelfs een oogstmachine! In Amsterdam werd de
eerste prijs gewonnen door groep
7 van de Leonardo da Vinci school.
Zij ontwierpen een wasmachine op
zonne-energie, waardoor ook huishoudens zonder elektriciteit makkelijk hun kleren kunnen wassen. De

beide huizen zijn huisvrienden uit
kerk en buurt 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 van het huis, die zich
gesteund voelen door de huisvrienden. Met de huisvrienden werd er
bijvoorbeeld sinterklaas gevierd in
gasthuis In de Waard en één van
de huisvrienden kreeg kleding en

speelgoed gedoneerd via een
school in de Rivierenbuurt.
De diaconie is blij dat we in deze
kleine gemeenschappen een
tijdelijk thuis kunnen bieden aan
mensen die dat nodig hebben.
Zo zei één van de gasten bij haar
vertrek: “Dankzij jullie kreeg ik
een dak boven m’n hoofd, maar
niet alleen dat, het gasthuis was
ook een warm thuis waar ik me
veilig voelde.”

Kunst en concerten in het Luthermuseum
In 2018 richtte de Diaconie de nieuwe stichting Luther Museum Amsterdam op. De aanvankelijk in 2018
geplande opening moest worden
uitgesteld, omdat de regentenkamers van de verbouwde Wittenberg
nog niet konden worden opgeleverd. De heer Tonko Grever werd
als kwartiermaker aangesteld om
de opening in 2019 voor te bereiden.
Intussen werden in de kerkzaal van
de Wittenberg al diverse activiteiten
georganiseerd, zoals een concert,
een viering, een verhalen-inloop
en de voorstelling ‘Mijn Vrede’ van
Marcel Hensema.
Op de drempel van
de opening van het
Luthermuseum kijken we even terug
naar de bouw in de
18e eeuw. Twee
lutherse broers
speelden daarbij een belangrijke
rol: Mr Daniel Gildemeester en Jan
Gildemeester. De eerste was onder
andere diaken en bestuurslid van
het luthers weeshuis en later ook
ouderling van de Lutherse Gemeente van Amsterdam. Tevens was hij

Leren zorgen voor de aarde
 De kinderen van groep 7B van basisschool Piet Hein nemen hun prijs in ontvangst.

 Middelbare scholieren komen
een ochtend schoonmaken en lunchen
met de gasten van gasthuis In de Roos.

wasmachine wordt gemaakt van
gerecyclede olievaten en het vuile
waswater wordt gelijk gefilterd
en gezuiverd voor hergebruik. In
Amstelveen werd de eerste prijs
gewonnen door groep 7B van
Openbare Basisschool Piet Hein.
Zij bedachten een mechanische
meeuw en spin die, beide op zonne-energie, de aarde afspeuren
naar plastic afval en dit naar een
fabriek brengen waar het wordt
omgezet in bakstenen waarmee
huizen kunnen worden gebouwd
in ontwikkelingslanden.

 De houten erepoort met het wapen van de familie Gildemeester.

vanaf 1769 lid van de bouwcommissie voor Wittenberg. Als eerbetoon aan deze commissie is in het
Diaconiehuis een houten erepoort
geplaatst. Daniel Gildemeester staat
erop evenals het familiewapen.
Maar nog specialer is dat ook de
jongere broer vermeld staat, omdat
hij de eerste steen heeft gelegd

voor het diaconiehuis. Deze Jan
was niet alleen consul van Portugal
in de Nederlanden maar ook een
kunstverzamelaar. Hij bezat een van
de grootste kunstverzamelingen
van zijn tijd. Veel van zijn schilderijen hangen tegenwoordig in het
Rijksmuseum of zijn van de Engelse
Koninklijke familie.

Wonen in een kerk
In september 2018 vierden we, op Burendag, het eenjarig bestaan van de
Augustanahof. Er werden het afgelopen jaar buurtactiviteiten gestart en
langzaamaan begint de Augustanahof bekend te worden bij de bewoners
in de buurt. Er was volop media-aandacht en maar liefst drie keer eindigde de Augustanahof op de tweede plaats bij architectuurprijzen. De bewoners leerden elkaar beter kennen tijdens de jaarlijkse bezinningsdag.
Ook werd er een baby geboren in de gastenkamer en moeder en kind
kregen een eigen woning. Bij de koffieochtend, vespers en schoffelclub
zijn een aantal vaste bezoekers die zich thuis voelen in de gemeenschap.
Ook waren er activiteiten zoals een bierproeverij, Palmpasen voor kinderen uit de buurt en een Nieuwjaarsborrel, waarvan het de bedoeling is
om dit jaarlijks terug te laten keren. Zo bouwen we aan nieuwe tradities.
Bewoner Durk van de Augustanahof: “Je zult mij nooit horen zeggen:
ik woon in een voormalige kerk. Nee, ik woon in een kerk en dat vind ik
heel bijzonder!”

Wereldwijd
De Nieuwe stad op Maandag
In 2018 was voor het eerst élke
maandag kerkgebouw De Nieuwe
Stad opengesteld voor buurtbewoners. Al gauw ontstond er een leuke
mix aan bezoekers. Er kwamen ouderen uit de buurt om samen spelletjes
te spelen en kaarten te maken. Er
kwamen nieuwkomers die met ons
de Nederlandse taal oefenen. En
sinds april komt er een vaste groep
kinderen. Zij krijgen in De Nieuwe
Stad vers fruit en een krentenbol,
volop mogelijkheid om te spelen,
een actieve dansles en een warme
maaltijd! Deze maaltijd wordt met
steun van de diaconie verzorgd door
Soup Kitchen. Dit alles kan worden
aangeboden door de samenwerking tussen vrijwilligers uit diverse
kerken, zoals de Lutherse gemeente,

De Diaconie steunde in 2018 twintig diaconale partners wereldwijd met een totaalbedrag van € 123.160.
Daarnaast konden we ruim € 23.000 bijdragen aan noodhulpprogramma’s voor Birmese vluchtelingen,
Syrië, Noord-Kameroen, India en Indonesië. Voor diverse doelen werd gecollecteerd en gebeden in de
kerkdiensten. We werken voor een belangrijk deel via Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie.

Duurzaam
diaconaat
 Jurencio en Corrie knutselen samen.

de Protestantse Kerk Zuidoost, de
Katholieke Parochie De Graankorrel,
de Christian Baptist Church of Ghana
and Treasures Ministries.

Weeshuis 340 jaar

De Lutherse Gemeente Amsterdam
telt ongeveer 1700 leden. Stedelijk
werken we van harte samen met
andere kerken en partnerorganisaties. Landelijk werken we samen
met Kerk in Actie. We maken deel
uit van de wereldwijde lutherse
familie. Een groot deel is georganiseerd in de Lutherse Wereld
Federatie (LWF). Bij de LWF zijn 148
kerken in 99 landen aangesloten.
Met in totaal 75,5 miljoen leden. De
Diaconie steunt via de LWF-hulpprojecten wereldwijd. Ook doen
we samen met andere kerken uit
alle delen van Europa mee in het
diaconale programma ‘Seeking
Conviviality’. We helpen elkaar
diaconaal kerk te zijn. Te werken

 De LWF-Diakonia groep voor de lutherse kerk bij Sibiu (Roemenië).

aan inclusieve gemeenschappen,
waar mensen met uiteenlopende
overtuigingen, geaardheden, afkomst, opleidings- en inkomensniveaus welkom zijn en mee doen.
Het programma sluit naadloos aan

bij het gemeenschapsdenken van
de Diaconie zoals beschreven in
ons beleidsplan ‘De horizon open’.
In dit plan staat het investeren in
gemeenschappen als dragers van
duurzaam diaconaat centraal.

Jongeren ontmoeten jongeren in Beirut

 Greet Tuininga (links) ontvangt de weeshuispenning.

In 2018 werd ‘340 jaar Luthers Weeshuis’ herdacht. Jaarlijks hebben de
oud wezen een reünie waarbij ontmoeting, verhalen delen en samen
eten centraal staan. Dit jaar was er
in verband met 340 jaar weeshuis
weer een mooie reünie in Hoekelum.
Ook werd er in samenwerking met
Spirit jeugdzorg waarmee de Diaconie al jaren een relatie heeft een
symposium ‘Opgroeien naar volwassenheid’ georganiseerd. Op dit symposium werden er door de Diaconie
twee weeshuispenningen uitgereikt.
De ene penning ging naar mevrouw

Greet Tuininga, oud-wees uit het
Lutherse Weeshuis. Zij ontving deze
penning voor haar bijzondere inzet.
Greet is de contactpersoon voor de
oud-wezen en jaarlijks organiseert
zij met steun van haar echtgenoot de
reünie van de oud wezen. De andere
penning ging naar Spirit in verband met hun bijzondere inzet voor
lhbt-jongeren en het project JIM
(jouw ingebrachte mentor), waarbij
jongeren zelf uit hun sociaal netwerk
een mentor kiezen. Dit sluit naadloos
aan bij het gemeenschapsdenken
van de Diaconie.

 Augustanahofbewoonsters Merel en Colette presenteren ‘Taarten van Erasmus’
tijdens de Burendag 2018.

We hebben een speciale betrokkenheid bij de kerken in het Midden-Oosten. Drie jongeren uit onze
gemeente gaan op uitnodiging van
Kerk in Actie naar een Taizé-conferentie in Beirut. Daar ontmoeten
zij, samen met jongeren uit andere
Europese landen, jongeren van
kerken uit het Midden-Oosten. We
vonden drie zeer gemotiveerde
jongeren. Christianne Zeldenrust
uit Haarlem:“Ik ga naar Beirut
om de verschillende culturen van
het geloof te leren kennen en om
vervolgens deze kennis te delen
met mijn eigen Lutherse gemeente
van Haarlem en Amsterdam.” Alaa

Alrishan betrokken bij een kerkelijk
pioniersproject in Zuidoost:“Ik ga
graag mee omdat ik geloof dat het
zeer belangrijk is om aan relaties
tussen kerken wereldwijd te bouwen. Er is veel om uit te wisselen
tussen de kerken hier en in het
Midden-Oosten. Niet alleen over
het geloof, maar ook hoe als kerk
aantrekkelijk te blijven speciaal
voor jonge mensen.” Ds André van
der Stoel: “Ik neem deel aan deze
conferentie om aan jonge christenen in het Midden-Oosten te laten
merken dat we hen niet vergeten
zijn. Daarbij denk ik dat het heel
verrijkend is om te zien hoe deze

 Christianne, André en Alaa voor
hun reis naar het Midden-Oosten.

kerken die sterk verbonden zijn met
het vroege christendom vandaag de
dag hun geloof vormgeven.”

Ouderenzorg in Gaza
We steunen al vele jaren ouderenzorg van de christelijke organisatie
ATTA op de Palestijnse Westbank.
ATTA staat voor Assistence to the
aged. Het is ook het Arabische
woord voor ‘geven’. Met Kerk in
Actie en ATTA onderzochten we of
er ook een ouderenproject opgezet
zou kunnen worden in Gaza.
In 2018 kon er een project van start
gaan. 150 kwetsbare en chronisch
zieke ouderen uit Noord-Gaza en
Gaza-stad ontvangen thuiszorg
en medische hulp. Ook ontvangen
ouderen medische hulpmiddelen en
sanitaire voorzieningen. De Diaconie
draagt hieraan gedurende 3 jaar
€ 25.000 per jaar bij. Naast dit project
steunt de Diaconie ook al vele jaren  ATTA bezocht mevrouw Rifka Seilem, een christelijke oudere vrouw van in
het educatieve werk voor jongeren de tachtig. Ze woont alleen, aan de rand van een vluchtelingenkamp in Gaza.
Ze leidt aan verschillende chronische ziektes en heeft longaandoeningen.
van Gaza Cultural Centers.

Mensen hebben mensen nodig
Diaconie in cijfers Omzien naar elkaar
De diaconie richt zich op mensen en geeft dit handen en voeten
dankzij beschikbaar gestelde middelen. In 2018 waren onze inkomsten
€ 1.240.058 en onze uitgaven: € 1.295.466 (voorlopige cijfers). Maar
liefst € 222.349 mochten we ontvangen via kerkcollecten, giften van
gemeenteleden en vrienden en bijdragen van fondsen en sponsoren.
Begrote inkomsten in 2019: € 1.365.781 en uitgaven: € 1.066.600. Het
begrote positieve saldo willen we gebruiken voor de aflossing van de
lening voor de bouw van de Augustanahof. In bijgaande taartdiagrammen geven we een nadere toelichting.

Uitgaven 2018: thema’s en doelgroepen
Duurzaamheid/ecologisch 8%
Hiv/aids 3%
Sociale uitsluiting 32%
Vluchtelingen/migranten 20%
Jongeren 16%
Ouderen 20%
Lhbt+ 1%

•
•
•
•
•
•
•

Uitgaven 2018: werkvelden
Gemeentediaconaat 14%
Stedelijk 58%
Landelijk 3%
Wereldwijd 25%

•
•
•
•

Diaconaat is ‘omzien naar elkaar’.
Samen met onze diakenen en vrijwilligers gaven we gemeentediaconaat
vorm door:
• Persoonlijke aandacht voor gemeenteleden en stadgenoten via
bezoeken, bezorgen van bloemen,
kaartje, telefoontje en dergelijke.
• 49 mensen gingen mee met een
diaconale vakantieweek: 26
ouderen naar Wezep of Doorn en
23 mensen (10 volwassenen en 13
kinderen) naar Diessen of Kijkduin.
De Diaconie draagt aan deze, door
de SLOA (landelijk luthers vakantiewerk) georganiseerde weken, in
totaal € 38.000 bij. Daarnaast dragen we de kosten van het vervoer
en de eigen bijdrage als de gasten
dat niet kunnen betalen.
• 205 personen en enkele diaconale
projecten ontvingen een kerstattentie via zo’n 20 diakenen en
vrijwilligers.

Leven rond de Maarten Luther Kerk
In 2018 was de Maarten Luther Kerk
in de Rivierenbuurt gesloten wegens
verbouwing. Gelukkig konden een
aantal activiteiten doorgaan op
andere locaties: de theatergroep, de
maandagmiddag groep, de bijbelcursussen, de Sing-Along en ook
events zoals met kerst of een dagje
weg met MLK EropUit! In 2019 wordt
de kerk weer geopend. Er is dan een
nieuwe gemoderniseerde keuken,
hal met lift, een kleine zaal beneden
en een opgeknapte kerkzaal boven.
Eind 2018 nam CompaNanny (kinderdagopvang) al de door hen gehuurde benedenruimte in gebruik.

• 45 gemeenteleden en stadgenoten ontvingen stille hulp voor
een totaalbedrag van € 24.000.
Het grootste deel in de vorm van
leningen. Soms vragen mensen
van ons om even met hen mee
te lopen. Er waren ‘meeloop’gesprekken met 15 individuele

hulpvragers. Meestal wordt
dan geprobeerd mensen en het
goede hulpaanbod bij elkaar te
krijgen.
• Ondersteuning van uitjes veelal
voor ouderen in de Brandpunten
(Johanneskapel, Zuidoost/Brasa,
Haarlem, Maarten Luther Kerk).

Informatie
Diaconaal centrum
‘In de Zwaan’
Met het team van diaconaal
centrum ‘In de Zwaan’ ondersteunen we het werk van de
Diaconie. Henny Brouwer
(secretaresse), Sophie Kwant,
Wessel Nijholt en Elianne Schultz
(diaconaal werkers) en Hanne
Wilzing (algemeen secretaris) en
vaste bureauvrijwilligers Arlette
Anches en Hanneke Veenhof.

 De activiteiten van de Maarten Luther Kerk gingen ondanks de verbouwing door.

Diaconale maaltijden - Eten verbindt
Diaconaat en samen eten horen
bij elkaar. Het verbindt mensen
met elkaar door de laagdrempelige
en ontspannen manier waarbij
mensen elkaar ontmoeten. Zo
waren er in 2018 de wekelijkse
maaltijden en de Adventsmaaltijd
in de Augustanahof, maaltijden
met vluchtelingenjongeren van

 Diaconaal vrijwilliger Ute Braun en Wiepkje Bosse en anderen organiseerden het
Amstelveense ouderenuitje naar restaurant de Voetangel in Ouderkerk aan de Amstel.

Spirit en bewoners Lutherhof in
samenwerking met De Kwekerij en
met lhbt-jongeren samen met De
Regenboog. Op Tweede Kerstdag
was de jaarlijkse Kerstmaaltijd met
45 ouderen en jongeren.
Agapè betekent liefde voor de ander. In de maand september houdt
Brandpunt Haarlem elk jaar een

Agapèdienst. De gemeenteleden
ontmoeten elkaar tijdens een gezamenlijke maaltijd. Begeleid door
zang en gebed geven we uiting aan
het gebod van de Heer om met de
naaste te delen en elkaar lief te
hebben. In het kader van de Agapèdienst nodigen we iemand uit van
buiten die op het gebied van het
diaconaat actief is in Haarlem en
omgeving om iets te vertellen over
zijn of haar werk. Bijvoorbeeld het
straatpastoraat, gevangenispastoraat en voedselbank. De collecte
van die zondag gaat dan altijd naar
het doel waarover verteld is.
In de bijbel staat: “vriendelijke
uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het
lichaam” (Spreuken 16:24)
 De Agapè-maaltijd in de Lutherse Kerk
in Haarlem.

Diakenen en
(andere) vrijwilligers
Meer dan 100 diakenen en
(andere) vrijwilligers uit en rond
onze gemeenschap dragen het
werk van de diaconie.

 Meta van Schaik, diaken in Haarlem:
“Diaken zijn is om je heen kijken”.

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.

De horizon ligt open
Doe je mee?
‘We willen de berg wel omhelzen,
maar onze armen zijn te kort’.
De Diaconie zet zich in voor
mensen in de knel, maar heeft
meer handen nodig. Meedoen?
Laat het ons weten.

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

Jaarbericht 2018
Teksten: Lutherse Diaconie Amsterdam e.a.
Redactie: Ellen van der Kemp
Vormgeving: Saskia Zwerver
Foto’s: Diaconie, Roy Gallant, Tonko Grever,
Wilmar Hassoldt, Sandra Haverman en
Kerk in Actie.
Druk: Libertas Pascal

Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

