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KERKDIENSTEN
De kerkdiensten in De Nieuwe Stad en De Drie Stromen
Zondag 29 mei
9.30 uur

DNS:

DDS:

Donderdag 2 juni
10.00 uur
DNS:
Kleine kerkzaal

DDS:
Zondag 5 juni
9.30 uur

DNS:

DDS:

Zondag 12 juni
9.30 uur
gezamenlijke dienst
in De Nieuwe Stad

6e zondag van Pasen (Rogate)
Jesaja 41 : 17-20
Johannes 16 : 16-24
Uitgangscollecte: Kerk in Aktie / Werelddiaconaat
ds. Jan van der Meulen
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Ans Odinot
Mw. drs. R. van Osnabrugge
mmv de cantorij olv Henk Fransen
ouderling: Thea Blijleven
diaken: Méréa Koolstra-Lebailly
40e Paasdag (Hemelvaartsdag)
Folkert de Jong, predikant in opleiding
ouderling: Jaap de Visser
diaken: Méréa Koolstra-Lebailly
Daniël 7: 9-10, 13-14
Lucas 24 : 49-53
Uitgangscollecte: kerkmuziek
geen dienst
7e zondag van Pasen
Ezechiël 39 : 21-29
Johannes 17 : 1-13
Uitgangscollecte: eigen pastoraat
ds. Thomas Novak
12+ dienst
ouderling: Tineke Bruggers
diaken: Evelien Wingelaar
ds. Cor Ofman
Nederlands/Engelstalige dienst
ouderling: Elizabeth Boye
diaken: Rommert Tjeerdsma
Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van der Meulen
12+ dienst
4

mmv cantorij De Nieuwe Stad olv Wil Martijn
en cantorij De Drie Stromen olv Henk Fransen
ouderling: Hilda Karsijns
diaken: Noortje de Boer, Irma Blits
Ezechiël 11: 17-20
Johannes 14: 23-29
Uitgangscollecte: Kerk in Actie / Zending
Zondag 19 juni
9.30 uur
DNS:

DDS:

Zondag 26 juni

10.00 uur

DNS:

9.30

DDS:

Zondag 3 juli

10.00 uur
DNS:
Kleine kerkzaal

9.30 uur

DDS:

Zondag Trinitatis
Exodus 34: 4-9
Matteüs 28: 16-20
ds. J.H.W. Elhorst
ouderling: Jaap de Visser
diaken: Rommert Tjeerdsma
Uitgangscollecte: exploitatie DNS
Mw. ds. M. van Gilst
ouderling: Osei Bonsu
diaken: Myrte Numan
Uitgangscollecte: algemene kosten
1e zondag van de zomer
Jeremia 29: 1, 4-14
Matteüs 10: 34-42
ds. H. Douwes
ouderling: Marja Engelage
diaken: Evelien Wingelaar
Uitgangscollecte: JOP Zomercollecte
Henk de Boer
ouderling: Thea Blijleven
diaken: Marijke de Jong
Uitgangscollecte: eigen jeugdwerk
2e zondag van de zomer, Keti Koti
Zacharia 9: 9-12
Matteüs 11: 25-30
ds. Jan van der Meulen / ds. Ilona Fritz
12+ dienst
ouderling: ELG
diaken: Rommert Tjeerdsma
Uitgangscollecte: eigen jeugdwerk
ds. G. Nieuwburg
Nederlands/Engelstalige dienst
Uitgangscollecte: JOP Zomercollecte
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Overige kerkdiensten
5 juni, ds. H. Kotzé en ds. H. Vlug
12 juni, Pinksteren
pastor C. van de Loos
19 juni, pastor L. Raymakers
De diensten in het Academisch
Medisch Centrum beginnen om 10.30.

26 juni, pastor C. van de Loos
2 juni, Hemelvaartsdag
pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik

Wisseloord 219. De diensten beginnen
om 10.30 uur, tenzij anders
aangegeven.

12 juni, Pinksteren
pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik
Avondmaal
26 juni, ds. H. C. M. Bouma
5 juni, Vroege Pinksteren
pastor S. R. van Rijn / ds. A. P. Irik

Soestdijkstraat 4. De diensten
beginnen om 11.00 uur, tenzij anders
aangegeven.

19 juni, ds. A. P. Irik

12 juni, Pinksteren
ds. J. Verburg
Avondmaal
Lopikhof 1. De diensten beginnen om
10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

26 juni, pastor S. R. van Rijn
1 juni, Leger des Heils, hr. J. B. M.
Oosterdijk
8 juni, Christelijk Gereformeerd,
ds. A. K. Wallet
15 juni, Rooms Katholiek, pastoor
A. Koot
22 juni, Protestant, geen predikant
29 juni, Leger des Heils, hr. J. B. M.
Oosterdijk

Niftrikhof 1. De diensten beginnen
elke woensdag om 10.30 uur.
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Diaconie: helpen waar geen andere helper is
Rommert Tjeerdsma, voorzitter diaconie
De aflevering van ZO! Protestants die u nu in handen heeft is
opgezet als diaconaal nummer. Een groot deel van de inhoud is
afkomstig van de diaconie en gaat over het diaconale werk van
onze gemeente. De reden is dat we u, gemeenteleden, graag
inzicht willen geven in het werk van de diaconie. We leggen
verantwoording af aan de gemeente waaruit we gekozen zijn en waarvoor we
werken. Maar we willen u ook betrekken bij de keuzes die de diaconie maakt
en de onderwerpen die wij belangrijk vinden en die we denken dat u belangrijk
vindt.
Bijgevoegd is ook een acceptgiro waarmee u de diaconie financieel kunt
ondersteunen, en we hopen dat u daar op ruime schaal gebruik van zult maken.
Maar uw ondersteuning op andere manieren is nog belangrijker: door middel
van uw gebed, uw ideeën en uw praktisch meewerken.
Onze inspiratie komt van God die naar mensen omziet. Onze rol als diaconie is
in de eerste plaats die van helper, vooral daar waar geen andere helper is.
Het praktische werk is de kern van het diaconaat. Maar daar is wel enige
organisatie bij nodig.
De diaconie functioneert op dit moment als werkgroep bestaande uit acht
diakenen (Ans Odinot, Irma Blits, Kenneth Edam, Marijke de Jong, Méréa
Koolstra-Lebailly, Noortje de Boer, Theo van Dalen, Evelien Wingelaar en
Rommert Tjeerdsma), twee diaconaal dienstmedewerkers (Lawrencia Osei en
Myrte Numan) en twee andere medewerkers met specifieke taken (Marga Blom
en Simon Blijleven).
Als werkgroep zijn we verantwoordelijk voor het diaconale beleid van de
Protestantse gemeente te Amsterdam Zuidoost, en ieder van ons heeft hierbij
bepaalde aandachtsvelden. Voorbeelden hiervan kunt u in dit kerkblad lezen.
In de uitvoering werken ook verschillende andere gemeenteleden mee.
De diakenen en dienstmedewerkers hebben een functie in de vieringen van
onze gemeente in De Drie Stromen, De Nieuwe Stad en Eben Haëzer.
De diakenen zijn bovendien lid van de kerkenraad en dus mede
verantwoordelijk voor het totale beleid van onze gemeente.
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Juliet Afari als diaconaal
dienstmedewerker en van Jos de Boer als diaken. Vorig jaar is Irma Blits als
nieuwe diaken bevestigd. Begin dit jaar hebben we aanvulling gekregen van
Lawrencia Osei als dienstmedewerker.
Het afgelopen jaar heeft voor een flink deel in het teken gestaan van de
overgang van twee zelfstandige diaconieën naar één. We zijn daar drie jaar
geleden al mee begonnen door de contacten over en weer te intensiveren en
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het aantal terreinen waarop we samenwerkten uit te breiden. In 2010 is het
grootste deel van de integratie gelukt en een gemeenschappelijk nieuw beleid
uitgezet. Maar ook nu zijn er nog een paar losse eindjes over, zoals u onder
andere kunt zien aan de acceptgiro die bij dit kerkblad is gevoegd.
In de loop van 2011 willen we het proces van samenvoeging van de twee
diaconieën tot een goed einde brengen zodat de inhoud van ons werk weer de
verdiende aandacht krijgt; de afgelopen periode is dat wel eens moeilijk
geweest. Maar ook de nieuwe structuur van de (kleinere) kerkenraad en de
veranderende rol van het gemeenteberaad en van de verschillende
werkgroepen zullen hun weerslag hebben op de diaconie. Er ontstaan nieuwe
taken. En de komende jaren zal het aantal diakenen afnemen. Wij hopen dat
het aantal dienstmedewerkers met tenminste hetzelfde aantal zal groeien.
Maar ook praktisch zult u verschillen zien. Zo hebben we ons drie jaar geleden
voor een paar jaar verbonden aan het diaconaal project van AGREDS in Ghana.
Deze periode loopt dit jaar af en dat stelt ons voor de keus of we een nieuw
diaconaal project in onze gemeente willen en zo ja, welk.
Verder komen er (beperkte) veranderingen bij de kerstattenties.
Bij de verdere uitbouw van het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder is
ook een rol weggelegd voor onze gemeente en voor de diaconie.
Omdat wij een zelfstandige diaconie zijn in een betrekkelijk kleine gemeente
kunnen we dicht bij de gemeente werkzaam zijn. Daarom willen we ook graag
uw respons op wat u in dit blad leest. En niet alleen nu willen we graag van u
horen, maar het hele jaar door. En als u denkt, dit werk spreekt me aan en zou
ik ook wel willen doen, spreek gerust één van ons aan voor een nadere
kennismaking.
Ik wens u plezier en inspiratie toe bij het lezen van dit kerkblad.

Diaconale weetjes
Irma Blits

-

Wist u:
- dat u nu het diaconale nummer van het kerkblad leest,
- dat Noortje en Ans eenmaal in de maand naar Schiphol
Oost gaan om daar een dienst met uitgeprocedeerden bij
te wonen,
dat de Paasdienst op Schiphol Oost prachtig was,
dat we een coördinator hebben voor de boodschappenservice,
dat we blij zijn dat Hans van Riet dat wil doen,
dat Kenneth de allerlaatste jaarrekening van de diaconie Bijlmermeer
heeft opgesteld en dat de cijfers nog kloppen ook!,
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-

dat Simon Blijleven nu de penningen beheert voor de diaconie
Zuidoost,
dat Stap Verder heel blij is met alle computers die zijn opgehaald?

De kapelgroep, bezoekersgroep en wakes bij het detentie- en
uitzetcentrum Schiphol Oost.
Noortje de Boer, Ans Odinot
Aan het eind van een startbaan op Schiphol, Ten Pol 64, Oude
Meer, staat een gevangenis voor mensen die niet in Nederland
mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren
beschikken.
De meeste mensen belanden in zo'n centrum omdat ze als
asielzoeker uitgeprocedeerd zouden zijn, of nadat ze bij een controle niet de
juiste papieren konden laten zien. Ze moeten Nederland verlaten. Om dat te
bereiken worden ze opgesloten, met als doel ze zo snel mogelijk uit te zetten.
In de praktijk blijkt uitzetting lang niet altijd realiseerbaar. Sommige mensen
krijgen alsnog een geldige verblijfsvergunning, want in tegenstelling tot wat
vaak beweerd wordt zijn de meeste mensen niet uitgeprocedeerd, zelfs niet in
de uitzetcentra. In andere gevallen werkt het land van herkomst niet mee, of is
het überhaupt niet duidelijk waar de betreffende vluchteling vandaan komt.
Vaak maandenlang worden deze vreemdelingen zonder verblijfsvergunning
vooraf ingesloten in het cellencomplex. Ze hebben geen ander strafbaar feit
gepleegd dan hier ‘illegaal’ te zijn, maar hun behandeling is doorgaans slechter
dan veroordeelde criminelen.
Zo blijven ze een groot deel van de dag op hun cel, mogen 1 uur per dag
luchten en per week 1 tot 2 uur sporten,
10 minuten op eigen kosten telefoneren; 2 uur bezoek ontvangen, ze mogen om
geen enkele reden met verlof en niet studeren of werken…omdat ze geen
geldige papieren hebben. Ze zijn in grote onzekerheid hoe lang ze er moeten
blijven. Onder andere Amnesty International en Justitia et Pax (mei 2010)
hebben na onderzoek hun grote zorg over deze schrijnende vorm van detentie
uitgesproken.
De kapelgroep
Sinds afgelopen winter bezoeken Ans Odinot en Noortje de Boer als leden van
de kapelgroep de kerkdiensten die gehouden worden op Schiphol Oost. In de
kapelgroep zitten leden van omringende kerken uit Amsterdam, Aalsmeer,
Hoofddorp, Nieuw Vennep.
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De Lutherse diaconie steunt bij de organisatie hiervan. Hoofddoel is de mensen
daar te laten merken dat er door de kerk buiten de gevangenis aan hen gedacht
wordt. Tevens wordt er namens de betrokken kerkgemeenschappen met Pasen
en Kerst een groet gebracht in de vorm van kaarten. Met Palmpasen verzorgt
onze kinderkerk al jaren een Palmpaasstok voor de kerkdienst. Ook wordt er
een bijdrage gegeven in de vorm van telefoonkaarten voor de gevangenen.
Voorheen waren de kerkdiensten op maandag, maar sinds 2011 zijn ze weer op
zondag: 2 diensten 's morgens en 1 dienst 's middags.
“ Er komen meestal ongeveer 20 mensen naar de dienst die geleid wordt door
RK of Protestantse voorgangers. De taal is meestal Engels.
In deze oecumenische diensten, die ongeveer een uur duren, wordt naast het
lezen uit de Bijbel en bemoedigende uitleg en gebed, veel gezongen.
Daartoe is er een bundel van liederen beschikbaar die in heel veel talen zijn
vertaald. Als er niemand is die op gitaar of ander muziekinstrument kan
begeleiden, zijn er cd's die de voorganger gebruikt.
Regelmatig is er dienst van de Tafel. Verder kunnen de mensen kaarsjes
aansteken voor zichzelf of voor iemand die ze willen gedenken.
Onze taak is het verlenen van hand- en spandiensten aan de voorganger: we
zetten de banken klaar met de liederenbundels erop,verzorgen de limonade en
koekjes, helpen de liturgieën uitdelen, zoeken daarna een plekje tussen de
andere kerkgangers en helpen na de dienst met opruimen.
Uit de manier waarop de mensen meedoen met de dienst, wordt duidelijk dat
de meesten er veel aan beleven. We hebben vaak een gevoel van nabijheid.
Er wordt gelachen, maar ook gehuild.
Na de dienst is er gelegenheid om kort met elkaar te praten. Dat is wel eens
lastig omdat de taal een barrière kan zijn. We merken dat de mensen blij zijn
met het contact met de kerken. Ook vertellen sommigen dat zij boos zijn
omdat ze vaak lange tijd machteloos moeten afwachten wat hen te wachten
staat.”
Wakes bij Schiphol Oost
Iedere maand en in de lijdenstijd voor Pasen iedere zondag, wordt een wake
van een uur bij de hekken van Schiphol Oost gehouden, waaraan ook leden van
onze gemeente meedoen. Met die wakes wordt geprobeerd de gevangenen een
hart onder de riem te steken en ook het protest tegen hun opsluiting te tonen.
Aan het hek wordt een kruisje opgehangen met daarnaast de tekst uit
Leviticus: "Vreemdelingen die in uw land vertoeven zult ge niet onderdrukken.
Ge zult hen liefhebben als u zelf."
Er wordt uit de Bijbel gelezen, gebeden, gezongen en informatie gedeeld van
achtergronden en er worden bloemen gestoken in het hek en bij de
herdenkingsmonumentjes van de slachtoffers van de Schipholbrand.
De bezoekgroep
Een van onze gemeenteleden zit in de bezoekgroep van Schiphol Oost.
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Mensen in vreemdelingenbewaring hebben recht op bezoek, maar in de
praktijk zien en spreken ze alleen mensen in functie: personeel van het
detentiecentrum, een advocaat, iemand van Vluchtelingenwerk, een geestelijk
verzorger en misschien een rechter of een verpleegkundige. De vrijwilligers van
de Bezoekgroep komen als ‘gewone’ mensen op bezoek: we voeren gesprekken
die over van alles kunnen gaan (met of zonder woordenboek), we doen een
spelletje, bekijken een fotoboek of atlas, drinken samen wat en eten wat
lekkers. We luisteren en steken iemand een hart onder de riem als dat kan,
maar zijn geen juridische, medische of psychologische hulpverleners.
Bewoners stellen dit op prijs. Dat blijkt bij ieder bezoek wel uit
dankbetuigingen en hartelijke begroetingen, stille mensen die zichtbaar
genieten van een spelletje en uiteindelijk toch iets vertellen.
Als we op bezoek gaan, nemen we iets te eten en te drinken mee; daarnaast
zorgen we regelmatig voor kranten en tijdschriften, en incidenteel voor kleding
(via een personeelslid van de Dienst Terugkeer en Vertrek). Twee of drie keer
per jaar, rond feestdagen, zorgen we ervoor dat iedere bewoner van de twee
afdelingen die we bezoeken een telefoonkaart cadeau krijgt.
Voor alle drie de activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

Diaconaal project Life Line
Evelien Wingelaar
“God’s work done in God’s way will never lack supply” Hudson
Taylor (Als Gods werk gedaan wordt op Gods manier, zal er nooit
gebrek zijn aan hulp).
Dit is een belangrijke uitspraak voor Joseph Wumbee, executive
director van AGREDS-Ghana (Assemblies of God Relief &
Development Services), waaronder het project Life Line (voor straatmeisjes in
Accra) wat wij als gemeente ondersteunen, onder valt.
Uit deze uitspraak put hij hoop en vertrouwen als hij denkt aan al het geld dat
nodig is om het project draaiende te houden.
Op een woensdagmiddag in het Landelijke Diensten Centrum van de
Protestantse Kerk in Utrecht heb ik Joseph Wumbee mogen ontmoeten en een
lang en interessant gesprek met hem gehad. Joseph is een welbespraakt man
die met aandacht voor detail zijn verhaal verteld. Hij komt zelf uit een gezin
van zes kinderen en was de enige die naar school ging. Uiteindelijk heeft hij
psychologie en economie gestudeerd en tijdens zijn afstudeeronderzoek, meer
dan 20 jaar geleden, kwamen de straatkinderen in beeld. Hij deed onderzoek
naar de sociologische en psychologische aspecten van het leven op straat en
ging daarvoor ’s nachts in Accra de straat op.
Wat hij daar zag had een grote impact op hem en hij kreeg een visie om iets
voor de straatkinderen in Accra te doen.
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Na een grote droogte en hongersnood in 1984-1985 werd in 1985 AGREDS
opgezet met hulp van de Assemblies of God kerk in Amerika. Het was (is) de
paraplu organisatie voor al de sociale programma’s van de kerk. Vanaf het
begin had Joseph een goede functie binnen de organisatie en zocht naar
mogelijkheden om een project voor straatkinderen op te zetten. Omdat Joseph
daarvoor ook nog anderhalf jaar in Den Haag had gestudeerd (een masters in
Development Studies), had hij verschillende Nederlandse contacten. Via SOH
(Stichting Ontwikkelingshulp) kwam hij terecht bij Kinderen in de Knel en deze
bood hem aan een voorstel te schrijven en gaf hem een drie jarig contract om
een project op te zetten. Dit begon in 1997. Life Line was begonnen!
Het eerste jaar was geen succes en Joseph
deed een intern onderzoek naar de redenen.
Hij leerde drie belangrijke dingen:
- niet ieder kind op straat wil geholpen
worden
- de kinderen zelf moeten worden
gevraagd wat ze willen en nodig
hebben (participatie)
- de locatie van het project was veel te
ver van de stad af
In het jaar 2000 werd toen een gebouw gekocht midden in de wijk met de
bijnaam ‘Sodom en Gomorra’ waar veel straatkinderen zijn. Sindsdien draait
het project zoals het ongeveer nu nog is en gaat het goed. Men selecteert ieder
jaar rond de 100 meisjes die een 9 maanden durende training krijgen waarbij
o.a. gezondheidsvoorlichting een belangrijke rol speelt. De meisjes wonen in
het centrum en kunnen kiezen uit de volgende vaardigheden: kleding maken,
catering (dit genereert tevens wat geld voor het project) en kappers
vaardigheden.
Op dit moment zijn er 87 meisjes in training, rond de 250 jonge kinderen
krijgen onderwijs en dagopvang, er werken vier sociaal werkers die de meisjes
begeleiden en in het veld zijn er twee re-integratie werkers bezig om families
en gemeenschappen te onderwijzen en te begeleiden want de meisjes gaan na
een jaar terug naar hun familie of naar een andere gemeenschap waar ze hun
eigen business opzetten en ontwikkelen.
Er valt nog natuurlijk meer te vertellen, Joseph heeft veel ervaringen en
waardevolle verhalen te delen, maar voor nu is dit wat ik wilde vertellen:
het bijzondere achtergrondverhaal van Life Line.
AGREDS heeft meerdere projecten onder zich, maar Life Line is ‘Joseph’s
baby’: hij gaat drie keer per week naar het centrum toe om te zien hoe het
gaat. Hij is blij met de hulp die ze van veel kanten ontvangen en de
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betrokkenheid van onze en andere kerkelijke gemeenten in Nederland doet
hem goed. Ik vond het een goede ontmoeting, het is prettig een gezicht bij het
project te kunnen plaatsen. We hebben e-mail adressen en namen uitgewisseld
en hopen wat interactiever met elkaar te communiceren en misschien met de
coördinator van Life Line contact te maken om zo wat meer van de
persoonlijke verhalen van de meisjes te horen.
Hopelijk blijven wij als gemeente met groot enthousiasme dit hoopvolle
project ondersteunen.

De vreemdeling in ons midden
Méréa Koolstra-Lebailly
Sinds enkele jaren ben ik actief namens onze diaconie in de
Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam.
Doordat de leden behoren tot verschillende kerken of instanties
is er een grote variëteit in standpunten. Maar voor iedereen is de
basis te vinden in de Bijbel.
In de maandelijkse bijeenkomsten ontvangen wij gasten uit de wereld van
politiek, justitie, verschillende kerken of instanties die iets te maken hebben
met "de vreemdeling in ons midden".
Zo proberen wij een weg te vinden in deze moeilijke en vaak pijnlijke materie.
De WOU (Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden) is een belangrijk onderdeel
van de taakgroep. Bij de WOU kunnen asielzoekers deskundige hulp krijgen als
er nog een mogelijkheid voor hen is. Deze hulp is "met perspectief en in het
kader van de wet". Onze diaconie steunt de WOU.
Er zijn migranten die geen asielaanvragen doen omdat ze daarvoor zo goed als
kansloos zijn. Voor hen heeft de Protestantse Diaconie van Amsterdam het
Wereldhuis geopend.
Wat kwam bijvoorbeeld in de aprilvergadering ter sprake?
- Het jaarverslag van Vluchtelingenwerk Amsterdam Noord (veel bewondering
voor het werk van de vrijwilligers).
- De moeilijkheid om Nederlands op een aanvaardbaar niveau te leren
(hier doet de taalgroep Dominicus verdienstelijk werk).
Hoe meer ik hoor, hoe meer ik merk hoe gecompliceerd het voor iedereen is:
voor de mensen die hier gekomen zijn, voor de politiek, voor de "helpers".
Het was daarom erg inspirerend om bij deze laatste vergadering de duidelijke
stem te horen van Geesje Werkman (Kerk in Actie), die onze gast was:
"In de beeldvorming rond migratie wordt vaak etnocentrisch gedacht tegenover
zgn. gelukzoekers c.q. economische vluchtelingen. Er zou meer in Afrikaanse
termen gedacht moeten worden". Dit heeft zij nader uitgewerkt in de brochure
Stem uit het Zuiden van Kerk in Actie.
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Wilt u meer weten over het werk van de taakgroep of van de WOU, dan vertel
ik u graag meer daarover.

Individuele hulpverlening
Marga Blom
De opdracht van de diaconie kan worden samengevat in de zeven werken van
barmhartigheid:
•
•
•
•
•
•
•

Hongerigen voeden
Dorstigen laven
Vreemdelingen herbergen
Naakten kleden
Zieken bezoeken
Gevangenen bezoeken
Doden begraven

In dit artikel wil ik mij beperken tot de individuele (financiële)
hulpverlening, want immers een belangrijke activiteit van de
diaconie is hulp bieden aan mensen die het om de een of andere
reden even nodig hebben. De individuele financiële hulp wordt
zowel gegeven aan gemeenteleden als aan niet-gemeenteleden.
Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, wordt vaker een beroep gedaan op
de diaconie. Hulpverlening begint op het moment dat een hulpaanvraag aan de
diaconie gesteld wordt. Er volgt dan een gesprek met de aanvrager en de
diaken luistert en denkt na over oplossingen. Soms ligt de oplossing in het
schrijven van een goede brief aan een schuldeiser of een bezwaarschrift tegen
een korting op de uitkering. Soms ligt de oplossing in het verstrekken van een
gift of een renteloze lening in geld. De diaconie biedt nooit structurele, maar
altijd incidentele hulp.
De uitgangspunten zijn:
- dat hulp vanuit de diaconie aanvullend is (oftewel er wordt onderzocht of er
geen regelingen of voorzieningen zijn waar een aanspraak op kan worden
gedaan),
- dat hulp vanuit de diaconie tijdelijk is van aard omdat diaconie niet in staat is
om professionele begeleiding te bieden en de hulp gericht is op het samen
zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener,
- de diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te
houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan
oorzaken. Het is helpen onder protest.
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- de mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair
op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de
hulpvrager.
De voormalige diaconieën van DDS en DNS gingen enigszins verschillend om met
het verkrijgen van inzicht in de achtergrond van een hulpvraag. Uiteraard gaan
de diakenen hierover nog met elkaar in gesprek. Zij zullen zo spoedig mogelijk
formuleren waar zij inzicht in willen verkrijgen.
Hulp is alleen zinvol als de hulpzoekende respect en vriendelijkheid ervaart.
Het sociale aspect is minstens even belangrijk als het financiële.
Dat maakt het werk van de diaken tot iets bijzonders!

Diaconie in een ouderencentrum
Theo van Dalen
In maart jongstleden was ik 22 jaar diaken. Ik hoop dit nog even
vol te houden en de 25 jaar vol te maken. In al die jaren doe ik
met veel plezier de werkzaamheden voor Eben Haëzer, een
zorgcentrum voor ouderen met aanleunwoningen.
Eén keer in de twee weken is er een dienst. We beginnen dan op zondagmorgen
om 9.00 uur om de kerkzaal in te richten.
In de kerk zijn dan nog meer vrijwilligers die mee helpen klaar zetten.
Daarna drinken we voor de dienst nog een kopje koffie en dan bespreken we of
er nog iets bijzonders is. Daarna worden de bewoners opgehaald voor de
kerkdienst. Dat gebeurt door een team van vrouwelijke vrijwilligers.
Ik vang de (gast) predikant dan op. Tien minuten voor de dienst zingen we nog
een paar liederen. Als de dienst afgelopen is gaan we samen met de bewoners
een kopje koffie of thee drinken en praten we nog even wat na.
Daarna brengen we de bewoners naar het restaurant of naar hun kamer.
Vervolgens ruimen we de kerkzaal weer op en kunnen zelf weer huiswaarts
gaan.
Naast het verzorgen van de diensten regel ik ook de vakantieweken. Dit zijn
weken, georganiseerd door het vakantiebureau ‘Roosevelthuis’. Mensen kunnen
dan (soms met financiële hulp van de diaconie) naar bijvoorbeeld Lunteren of
Doorn voor een week vakantie met verzorging. Dit is alleen in de zomer. Beide
locaties liggen midden in het bos in een prachtige omgeving.
Dus alles met elkaar is het dankbaar werk en ik ben altijd weer blij als de
deelnemers tevreden zijn. Zo ziet u wat er achter de schermen allemaal
gedaan wordt.
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Diaconaal Oecumenisch Centrum Stap Verder
Erika Feenstra
In 2009 hebben de zes kerken van De Nieuwe Stad de koppen bij
elkaar gestoken en besloten samen een diaconaal centrum op te
richten. Al snel kwam er ook contact met de paters van de
Afrikaanse Missie die al jaren in Amsterdam onder West Afrikanen
actief zijn, maar hun gebouw hadden moeten verkopen.
Zij zochten samenwerking. Ook ‘Dokters van de Wereld’ wilde haar hulp aan
ongedocumenteerden en migranten die hun weg in het ingewikkelde
gezondheidssysteem in Nederland niet vinden graag in hetzelfde pand
onderbrengen. In december kwam de eerste nieuwsbrief uit, in dit stukje leest
u hoe het sindsdien gegaan is. U kunt die nieuwsbrief gratis bij ons opvragen.
Sinds de opening van Stap Verder in september 2010 ontwikkelt zich het
diaconaal oecumenisch centrum van de zes kerken van De Nieuwe Stad in rap
tempo.
Spreekuur
De spreekuren van ‘Dokters van de Wereld’ en de pastores Frans Mulders,
Gerard Noom, Ilona Fritz en Albert Koot kregen elke maand meer bezoekers,
al was het in het begin soms wel erg stil en zaten de pastores in die tijd soms
hun preek voor te bereiden.
Sinds februari zijn we een aantal keren met vrijwilligers van ‘Dokters van de
Wereld’ gaan flyeren in verschillende kerken en dan zien we in de week daarna
de bezoekersaantallen groeien. Ook pastor John Affum van de Stichting
Pastoraat voor West Afrikanen is in maart gestart met het spreekuur en kon
daarmee het woensdagmiddagspreekuur tijdens het ziekteverlof van
ds. Ilona Fritz overnemen.
Erg fijn is dat ‘Dokters van de Wereld’ haar patiënten door kan verwijzen naar
de pastores en andersom. Veel mensen met medische problemen kampen ook
met andere problemen.
Stap Verder- van taalles naar taalschool
Coördinator Liesbeth Glas van de Stichting Pastoraat West-Afrikanen nam het
opzetten van de taalles op zich. We bereidden ons met vrijwilligers van de
Stroom-gemeente voor op het lesgeven aan een klasje van tien cursisten en een
paar cursisten die individuele les konden krijgen.
Maar er meldden zich binnen twee-en-een-halve maand zestig cursisten aan.
Met elke cursist had Liesbeth een intakegesprek om niveau en gewenste vorm
van de les te bespreken en bij gebrek aan docenten sprong ze zelf op de
avonden bij om les te geven.
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Dat vroeg om snelle werving van meer docenten en - aangezien we met
lesboeken met cd’s erbij werken - een zoektocht naar meer computers, en
extra schoolborden en een herindeling van de ruimte in Stap Verder.
Dat is de taak van ondergetekende.
Computers
Tijdens een kennismakingsgesprek met de kerkenraad van PERKI iemand de tip
om het radioprogramma De Hulplijn van RTV Noord Holland in te schakelen.
Dat leverde een oogst van drie vrijwillige docenten op en 17 computers, twee
printers, een faxapparaat en twee planborden; maar die moesten wel uit heel
Noord Holland, tot Schagen aan toe, opgehaald worden. Maar gelukkig meldden
zich ook weer vrijwilligers uit de kerken om daarvoor op pad te gaan.
Een hele planning, maar nu stromen die computers binnen. Dank aan Méréa en
Jaap Koolstra, Irma Blits, Anne de Vries, Matthias de Vries en Erik Sengers.
De laatste vond een prachtig schoolbord op De Bijlmerhorst, dat Jan de Jonge
gratis bij ons afleverde.
Via ‘Dokters van de wereld’ en een vacature bij de vrijwilligerscentrale
kwamen ook nog drie vrijwilligers voor de les binnen en na
kennismakingsgesprekken zijn we nu bezig hen in te werken. Er is inmiddels op
drie ochtenden en twee avonden Nederlandse les en geven ook nog vier
vrijwilligers individueel les aan een of twee cursisten. Maar we kunnen nog
meer docenten gebruiken!
Welkom
We zijn we ook hard toe aan gastheren en gastvrouwen die al die cursisten,
vrijwillige docenten, bezoekers van spreekuren en pastores welkom kunnen
heten, van koffie en thee kunnen voorzien, en de juiste ruimte kunnen
toewijzen. Wie mogen we daarvoor welkom heten?
Erika Feenstra, coördinator Stap Verder, telefoon 020-8457566
(dinsdag en woensdag 10-15.00 uur)

Het lief en leed van Zuidoost
Thea en Simon Blijleven
De zomer is begonnen en we genieten van de zon, heerlijk! Ook
de kinderen genieten binnenkort weer van de vrijheid en de
vakantie.
Er zijn ook mensen jarig in deze maand. Onze felicitaties gaan
naar dhr. D.P. van Breenen, Mw. M.E. Boddeke-Rijnderse en Mw. E.P.
Goudland. Zij vieren een kroonjaar, van harte gefeliciteerd.
Toch zijn er ook mensen met een moeilijke maand wegens ziekte of verlies.
Wij wensen hen veel sterkte.
Soms wil ik je naam niet noemen, maar je weet dat we aan je denken.
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Femmie Jansen en mw. Nasim wensen wij sterkte toe.
Wij moesten afscheid nemen van hr. A. Verheijen, overleden op 14 april 2011.
Lieve lezers, geniet van de mooie schepping en van de mensen om u heen.

Gezelligheid kent geen tijd
Jos de Boer
Elke maandagmiddag zijn enthousiaste vrijwilligers bezig om
onder het genot van een kop thee en een praatje en veel
gezelligheid een lekkere maaltijd te bereiden. Het belangrijkste
is natuurlijk het van te voren bedenken wat wij nu weer eens
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ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: xshow
STACK:
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