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De Bijlmer
De oudste wijk in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost is de Bijlmermeer. In de jaren zestig van
de vorige eeuw werd besloten hier een stad te bouwen. Het ontwerp voor de stad van de
toekomst was van alle gemakken voorzien, maar een kerkgebouw kwam er niet in voor.
Algemeen werd aangenomen dat het georganiseerde geloof een aflopende zaak was, en dat de
nieuwe mens zijn eigen weg wel zou weten te vinden, mocht deze behoefte hebben aan enige
spirituele verdieping.

De Bijlmermeer werd gekenmerkt door zijn hoogbouwflats in honingraatstructuur. Bij de
vernieuwing van de Bijlmer hebben de meeste hoogbouwflats plaatsgemaakt voor laag- en
nieuwbouw. Sommige flats, of (kleine) delen daarvan, zijn aan de sloop ontkomen en grondig
gerenoveerd. De vernieuwing had als doel een minder eenzijdige bevolkingssamenstelling en
een prettigere woonomgeving te creëren. 
De Bijlmermeer is sinds 1987 onderdeel van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, waar het ten
zuiden van de A9 gelegen Gaasperdam en het landelijk gelegen dorp Driemond langs het
Amsterdam-Rijnkanaal ook deel van uitmaken. 
Het staat bekend als een smeltkroes van culturen. Nederlanders, Surinamers, Antillianen en
Ghanezen maken het grootste deel van de bevolking uit, maar vele andere nationaliteiten zijn
er ruim vertegenwoordigd. In totaal zijn er mensen van meer dan 130 nationaliteiten
woonachtig in de Bijlmer. Naast nationaliteit wordt de sociaaleconomische klasse in de buurt
ook steeds diverser.  In de woningen die na 1995 zijn gebouwd is het percentage werkenden en
studenten hoger dan in het oude deel van de Bijlmer. Daar wonen relatief meer
gepensioneerden en bijstandsontvangers. 
De Bijlmer is zijn slechte imago uit de jaren 80 allang kwijt. Tegenwoordig is Amsterdam-
Zuidoost een geliefde plek om te wonen. Het stadsdeel Zuidoost heeft een oppervlakte van
22,08 km² , telt 90.000 inwoners en 40.000 woningen.

Rond het Bijlmerplein bevindt zich het belangrijkste winkelcentrum de Amsterdamse Poort (dat
overloopt in de ArenA Boulevard).
Een belangrijk jaarlijks evenement in de zomer is het Kwakoe Festival in het Nelson
Mandelapark.
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Kerken in de Bijlmer

In oude bedrijfspanden, in ruimtes onder flatgebouwen en langs wegen; op de meest opmerkelijke
plekken staan in de Bijlmer kerken. Ze zijn verspreid over de hele wijk. Bij de meeste kerken staat
de deur altijd open. Er zijn zo’n 150 verschillende kerken of geloofsgemeenschappen, waarvan
meer dan 50 Afrikaanse Pinkstergemeenschappen. De versplintering geeft problemen als het gaat
om vinden van onderdak. 
We noemen drie kerkgebouwen in de Bijlmer: De Kandelaar, De Nieuwe Stad en Wi Eegi Kirki. 

De Kandelaar werd in 2007 in gebruik genomen. Het is in 2007 met hulp van Stadsdeel Zuidoost en
Europees geld gebouwd om een oplossing te creëren voor het huisvestingsprobleem van de
Afrikaanse kerken in de Bijlmer. Sinds 2017 is het eigendom van Stichting Pentecost Revival Church.
Het is een groot gebouw met verschillende kerkzalen. Vijftien denominaties maken hier gebruik
van. 

De Nieuwe Stad is 26 jaar geleden gebouwd aan het Luthuliplein in de G-buurt. 
De Protestantse Gemeente Zuidoost, de Rooms Katholieke Parochie ‘De Graankorrel’, de Ghanese
Christian Baptist Church en de Ev. Lutherse gemeente Amsterdam zijn samen eigenaar. Het
kerkcentrum wordt door twaalf verschillende kerken gebruikt. 

Wi Eegi Kirki is de pasgebouwde ‘eigen’ kerk van de Evangelische Broederschap. Daarvoor - tot
2013- was de EBG een van de eigenaarkerken van De Nieuwe Stad.

Ook in Gaasperdam staat een kerkgebouw: ‘De Drie Stromen”. Dat is eigendom van de
Protestantse Gemeente Zuid Oost en de Rooms Katholieke Parochie ‘De Graankorrel’.

(Bron: Wikipedia, Het parool 29 november 2017, RD  19 juni 2013)

De Nieuwe Stad
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Luthers Zuidoost - Zo begon het

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw kwamen veel Surinamers in het nieuwe stadsdeel
Amsterdam Zuidoost wonen. Een deel van hen hoorde in Paramaribo bij de Evangelisch Lutherse Gemeente,
die daar op 15 november 1741 vanuit de Oude Lutherse kerk in Amsterdam was gesticht.
Nu werd in 1975 vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam een nieuwe wijkgemeente in
Zuidoost gevormd.  Mw. Ds Siregar had zich toen al enige tijd ingezet voor de Lutherse gemeenschap. Een
kerkgebouw was er nog niet in Amsterdam Zuidoost. Er werd gekerkt in een school. 
In september 1993 werd het nieuwe kerkcentrum “De Nieuwe Stad” in gebruik genomen. De Evangelisch
Lutherse gemeente Amsterdam is een van de vier eigenaren. De Lutherse wijkgemeente kreeg haar huis in
dit gebouw.  De toenmalige predikant Ds Hanna Hirsch merkte destijds op:
‘Op zich is “De Nieuwe Stad” een goede afspiegeling van de samenleving in Amsterdam Zuid-Oost. Binnen de
bestuurlijke macht is daar echter geen sprake van....’
‘Het samen gebruik maken van één kerkgebouw  zou nog weleens heel moeilijk kunnen worden door de grote
verscheidenheid aan denominaties, culturen en landen van herkomst en vooral door het superioriteitsdenken
en - voelen van de witte dominante cultuur.’

“Een schoon blank man en de zwarte was”  (augustus 1995) p.60 en 66

In het begin kerkten de Lutheranen samen met de Evangelische Broederschap Gemeente. Eens in de maand
was er dan een Lutherse dienst. Vanaf 1999 trokken EBG en ELG gescheiden op. Veel Lutheranen bleven bij
de EBG naar de kerk gaan. Het Lutherse Brandpunt in Zuidoost bestond uit een klein groepje Lutheranen, die
de regels van de EBG te streng vonden. Daarom hebben zij vrijheid in hun vaandel: “Luthers zijn betekent
voor ons: vrij zijn. We mogen onszelf zijn. Iedereen is bij ons dan ook van harte welkom. Je wordt aanvaard
zoals je bent.” 
Na de scheiding van EBG werd er eens per twee weken dienst gehouden. Sinds het najaar van 2009 wordt er
iedere zondag een dienst gehouden.
Vanaf 1975 waren achtereenvolgens John Melin (1975-1991), Hanna Hirsch(1991-1999), Ilona Fritz (1999-
2004), Maartje Wilderman (2004-2009), Ilona Fritz (2009-2014) en Lieske Keuning (2014-2019) predikant in
wat wij kortweg noemen: Luthers Zuidoost.
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Brandpunt Haarlem

Brandpunt Zuidoost

Brandpunt Stad

Een Brandpunt van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam

De Lutherse gemeente in Amsterdam-Zuidoost is één van de Brandpunten van de ELGA. De andere Brandpunten
zijn: Amsterdam Stad en Haarlem. Ieder Brandpunt heeft een Brandpuntraad, die verantwoordelijk is voor de  
gang van zaken in het Brandpunt. (Een Brandpunt is minder zelfstandig dan een wijkgemeente met
wijkkerkenraad.) De ambtsdragers van de Brandpunten vormen samen de kerkenraad van de ELGA. De kerkenraad
vergadert 4 x per jaar. Op de kerkenraadsvergadering worden de zaken behandeld die de ELGA als geheel
betreffen en besluiten genomen die niet door de Brandpuntraad genomen kunnen worden.
Het Pastorale-Diaconale team van de ELGA - bestaande uit de predikanten en de diaconale werkers- vergadert zes
keer per jaar in het PDO-overleg. In aansluiting op die vergadering komen de predikanten apart bij elkaar om
pastorale zaken en lief en leed in de gemeente te delen en elkaar te bemoedigen. De predikanten vervangen
elkaar bij ziekte en vakantie.

Beleidsplan ELGA
De kerkenraad van de ELGA heeft in 2018 een beleidsplan vastgesteld met een visie en een missie:
“We zien het als onze opdracht een levende Gemeente van Christus te zijn in een wereld die snel  verandert en
seculariseert. In onze Lutherse traditie is van meet af aan ruimte voor verandering, reformatie, die nodig is om in
elke tijd invulling te geven aan die opdracht door nieuwe en oude vormen van kerk-zijn te verbinden. Dat open
staan naar de tijd en wat nodig is zien we als essentieel van onze ELGA-gemeenschap.”
Als missie wordt daaraan toegevoegd:
“Het is onze missie om het vuur van de Reformatie brandend te houden en zo onze traditie steeds opnieuw van
betekenis te laten zijn in onze tijd en wereld. Dit doen we in dialoog met een uitgesproken seculiere samenleving
die noodlijdend op zoek is naar spiritualiteit en zingeving”
Over de Lutherse traditie wordt in het beleidsplan gezegd:
“De kern van de Lutherse traditie is dat wij, als christenen, onbekommerd en in vrijheid leven van Gods genade.” 
Zo wordt dat in Luthers Zuidoost ook sterk beleefd.

Ieder van de verschillende Brandpunten heeft deze visie en missie voor de eigen situatie uitgewerkt in een
beleidsplan. Het beleidsplan van de ELGA  - met daarin opgenomen het beleidsplan van Luthers Zuidoost- is hier
digitaal te vinden. 
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In de uitwerking van het beleidsplan voor Brandpunt Zuidoost staan als prioriteiten genoemd:

1. Het opbouwen en verhelderen van de structuur:
Brandpunt Zuidoost is een volwaardig Brandpunt van de ELGA. Ons streven is dan ook net als de andere
Brandpunten voldoende ambtsdragers te hebben om volwaardig te kunnen participeren in de Kerkenraad en het
Dagelijks bestuur van de ELGA.
We willen dit zien te bereiken door:
a.  de taken voor de ambtsdragers te beperken tot de echte ambtelijke taken: ambtelijke tegenwoordigheid

bij de kerkdiensten en deelname aan de kerkelijke vergaderingen. Met het terugbrengen van de taken van
de ambtsdragers tot hun essentie hopen wij meer mensen bereid te vinden ambtsdrager te worden.

b. een actievere inzet van gemeenteleden. 

2. De zorg voor de gemeente als gemeenschap
Om voldoende mensen te vinden die zich willen inzetten voor het werk in de gemeente van Christus is het
belangrijk dat de gemeente een gemeenschap is waar men open staat voor elkaar, elkaar vertrouwt, elkaar draagt
en elkaar aanvult. Wij zijn immers leden van één lichaam: de hand en de voet, het oog en het oor hebben elkaar
nodig.
We willen daarom veel aandacht geven aan gemeenschapsvorming. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente
steeds goed geïnformeerd wordt. 
Er moet dus gewerkt worden aan heldere communicatielijnen, openheid en goede berichtgeving. Dat kan
misverstanden en onrust voorkomen.”

Deze prioriteiten zijn nog steeds actueel. Met name vertegenwoordiging vanuit Brandpunt Zuidoost in het DB is
belangrijk, omdat meer dan eens gebrek aan communicatie tussen DB en Brandpunt Zuidoost oorzaak is geweest
van misverstand of onrust in de gemeente. Ook het werven van toegewijde vrijwilligers is van groot belang. 
Doel over 4 jaar: een stabiele, goede organisatie met een heldere structuur en goede communicatie.
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Cijfers en organisatie

De kerkenraad van de ELGA bestaat uit 24 ambtsdragers.
Vanuit Brandpunt Stad: 3 predikanten, 3 ouderlingen, 5 diakenen
Vanuit Brandpunt Haarlem: 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen
Vanuit Brandpunt Zuidoost: 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 diaken.

Brandpunt Zuidoost telt 144 belijdende leden en 180 doopleden (15 divers)
Het aantal pastorale eenheden vanaf 18 jaar bedraagt 223.
De leeftijdsopbouw is:

De Brandpuntraad van Zuidoost wordt met aangevuld met 4 gemeenteleden/oud-ambtsdragers
Er is een pastorale werkgroep bestaande uit drie mensen, een diaconale werkgroep (4) , er zijn vrijwilligers en
coördinatoren voor de kinderkerk (2), het kosterswerk (4), de bardienst in DNS (3), de kookgroep (5), de
bloemendienst (3), de collectanten (3), schrijven van verjaardagskaarten (1), meehelpen bij BRASA (1).
 
Omdat we maar een kleine gemeente zijn, zijn er altijd te weinig vrijwilligers en worden bepaalde mensen vaak
overvraagd.
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De Brandpuntcommissie

Gemeentemaaltijd

Jaarlijkse picnic

De gemeente als gemeenschap

We zijn een kleine, hechte en ook kwetsbare gemeente. De meeste mensen kennen elkaar goed, vaak  nog van
vroeger in Suriname. De ouderen zijn ‘eerste generatie migranten’, die toen ze in de jaren 1970 en 1980 naar
‘hun vaderland’ gingen, wel wat teleurgesteld werden in de manier waarop zij in dat vaderland werden
ontvangen. Het slavernijverleden en de witte bestuurlijke dominantie speelt nog altijd een rol. Soms voelt men
zich wat ‘koloniaal’ behandeld, of niet serieus genomen. 
Het feest van Keti Koti (de afschaffing van de slavernij) wordt ieder jaar rond 1 juli met een kerkdienst gevierd.
Men gaat dan feestelijk en kleurig Surinaams gekleed.  
De gemeente houdt van gemeenschapsvormende activiteiten als een busreisje, gemeentemaaltijden,en de
jaarlijkse picnic.
De meeste mensen zijn zeer betrokken bij het Brandpunt. Dat betekent ook dat er onrust ontstaat als men vindt
dat de dominee of de Brandpuntraad het niet goed doet. We hebben een roerige periode achter de rug. Daarin
zijn een zestal gemeenteleden/ brandpuntraadsleden weggegaan en weggebleven. Een groep van 6 oud-
ambtsdragers zette er samen met de overgebleven diaken en de predikant de schouders onder, en bracht de
gemeente weer in goed vaarwater. Bovendien kwamen er in diezelfde tijd zo’n 12 nieuwe kerkgangers bij.
Daardoor is de gemeente veelkleuriger geworden. Het aantrekkelijke van de gemeente vindt men:
- het gevoel dat je welkom en veilig bent,  
- mooie combinatie van traditionele en wat lossere liturgie
- de vredegroet en het verjaardagslied in de dienst
- veel zingen
- gemeente is een goede afspiegeling van de Bijlmer
- warme saamhorigheid, de mensen zijn er echt voor elkaar,
- de kinderen mogen kinderen zijn in de kerk
- eindelijk geen onderscheid tussen man en vrouw
- ieder die mee wil doen kan meedoen
- de gemeentemaaltijden, het lekkere eten, de uitstapjes
De gemeenteleden zijn ook duidelijk over wat niet mag verdwijnen:
-  de vredegroet en het verjaardagslied in de dienst
- de kaarsenhoek en mogelijkheid kaarsjes aan te steken
- de eeuwigheidszondag en het oogstfeest
- de kinderen met hun eigen kinderkerk
- de cantorij
- eten verkopen in de hal
- de gemeentemaaltijden en de picknic
Natuurlijk zou men graag meer mensen in de kerk zien, en meer vrijwilligers.
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Paulus en Timotheüs

Lichtdragers

De gemeente als gemeente van Christus

Het afgelopen jaar heeft de Brandpuntcommissie zich aan de hand van de brief van Paulus aan Timotheüs
bezonnen op wat het betekent gemeente van Christus te zijn. Tijdens het lezen van de brief 
ontdekten we: 
- dat het belangrijk is de bijbel niet lineair- historisch, maar concentrisch te lezen. Luthers gezegd vanuit  “Was
Christum treibet”
- dat woorden als rechtvaardigheid, hoop en liefde hun betekenis krijgen vanuit de Schrift.
- dat wij in de eerste plaats gemeente van Christus zijn en dat daar onze identiteit ligt 
- dat daarom de gemeente een open gemeente, waarin mensen elkaar ruimte gunnen. 
- dat het geloof ons wel persoonlijk raakt, maar niet een privé-geloof is, 
- en dat daarom het geloofsgesprek in alle diversiteit mogelijk en belangrijk is.

We bezonnen ons in een aantal avonden ook op de liturgie en brachten ons de betekenis van een aantal gebruiken
opnieuw te binnen. We werden ons bewust dat Christus in de dienst onze gastheer is, en dat niet de ambtsdrager
maar Hij ons verwelkomt. We brachten daarom wijzigingen aan in de orde van dienst door het welkom van de
ambtsdrager te schrappen en  te beginnen met een intocht met lichtdragers. We namen ons voor de frequentie
van het vieren van de Maaltijd van de Heer te verhogen van 1x per maand naar 2x per maand.
We hechten aan de Lutherse liturgie, en zijn vertrouwd met de Lutherse mis, maar dankzij de cantorij kunnen we
in bepaalde tijden van het liturgische jaar ook andere tafelgebeden zingen.
We hechten ook aan het volgen van een leesrooster, het Lutherse of het oecumenische, omdat wij daarmee door
het jaar heen de Heer kunnen volgen op zijn weg.
Wij wensen elkaar in iedere dienst vóór het collectagebed al zingend de vrede van Christus en zijn ons bewust dat
we hiermee een uitzondering vormen, maar we zouden dat niet willen missen.  
Wij gebruiken doorgaans Liedboek 2013, maar zingen ook nog weleens liederen uit het Surinaamse liedboek. 
Verder hebben we  een liederenbundel met liederen die graag gezongen worden bij bijeenkomsten en busuitjes.
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Een familiedienst

De kerkdiensten

Iedere zondagmorgen hebben we om 10.30 u. dienst in de Kleine kerkzaal. De ‘gastvrouw’ heet de mensen in de
hal welkom en de ‘vraagbaak’ is na de dienst beschikbaar voor vragen. 
Op feestdagen en/of 1e van de maand vieren we de Maaltijd van de Heer. Het avondmaal wordt gevierd met
avondmaalszilver, dat in de brandkast van DNS staat opgeborgen. Er is één grote beker en vele kleine bekertjes. 

Eens in de maand verleent de cantorij medewerking. We volgen de Lutherse liturgie, met daarin vrijheid voor
Surinaamse elementen: de unieke manier waarop wij elkaar groeten met de vrede van Christus en het zgn.
‘verjaardagslied’: samen met wie jarig zijn (geweest) of iets anders te vieren hebben wordt een loflied gezongen
en zij ontvangen een zegen. Er wordt iedere zondag kinderkerk gehouden. De kinderen komen terug in de dienst
bij het verjaardagslied.
Het kerkbezoek zit gemiddeld rond de 25 volwassenen en 5 à 10 kinderen.

In de maand juli worden gezamenlijke diensten gehouden met PGZO
In de maand augustus worden er geen diensten gehouden. Dat heeft als nadeel dat het kerkbezoek in september
weer helemaal op gang moet komen. 
Omdat in De Nieuwe Stad meerdere geloofsgemeenschappen kerk houden, moet de kerkzaal voor iedere dienst
opnieuw worden klaargemaakt: Alle attributen (Paaskaars, antipendium, kruis, kaarsenblok) worden voor de
dienst uit een kast gehaald en na de dienst daar ook weer opgeborgen.

Familiediensten:
Tot voor kort waren er eens in de maand zgn. Hummeldiensten. Toen de hummels groter werden zijn dat
“Familiediensten”geworden bedoeld voor alle leeftijden: Rondom een bepaald bijbelverhaal werden op drie
niveaus verwerkingen gezocht in de vorm van video’s, verhalen en liederen : voor de kinderen, voor jongeren en
voor volwassenen. Deze diensten hadden een catechetisch aspect in de video-bijbeltekstuitleg door ds. Van
Zwieten. Met het oog op de vacaturetijd, waarin gastvoorgangers voorgaan zijn deze familiediensten opgeschort.

We hebben in de kleine kerkzaal de beschikking over een beamer. Het is mogelijk de diensten uit te zenden via de 
kerktelevisie. Die mogelijkheid wordt door tekort aan vrijwilligers zelden benut.
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Een bijeenkomst van BRASA

Kerkmuziek:
De gemeente zingt graag. Daarbij speelt de Surinaamse achtergrond van een aantal leden een rol. De liederen
voor de kerkdiensten worden steeds zorgvuldig uitgezocht, vaak in overleg met een gemeentelid. Uit Suriname
afkomstige gemeenteleden houden ervan (ritmische) Surinaamse liederen te zingen en vroeger geleerde EBG
liederen (Joh. De Heer en Opwekkingsliederen). Vanwege de behoefte - vanuit de gemeente- om voluit
vertrouwd te raken met het Liedboek 2013 is in september 2017 een cantorij opgericht, die gemiddeld
maandelijks haar medewerking verleent.
Daardoor wordt ook de rijkdom van het liturgisch ‘repertoire’ en het inzicht daarover vergroot.

We hebben de beschikking over een piano en een uitstekend orgel. Het orgel is afkomstig uit de
Augustanakerk, die enkele jaren terug werd omgebouwd tot de Augustanahof.
Er is een pool van gekwalificeerde organisten en een goede cantor, die wekelijks oefent met de cantorij. 

Pastoraat
De predikant en de ouderlingen worden bijgestaan door een pastorale werkgroep, die 
ouderen bezoekt op hun verjaardag of/en bij ziekte. De werkgroep geeft aan wanneer een bezoek van de
predikant nodig/gewenst is.
De predikant gaat op bezoek als daarom gevraagd wordt door pastorant of werkgroep.
De predikant bedient ten minste eenmaal per jaar het avondmaal bij mensen die aan huis gebonden zijn,
samen met een of meer  leden van de pastorale werkgroep.
De predikant gaat ook voor in verjaardagsdiensten bij mensen thuis of in de kerk, uitvaartdiensten,
troostdiensten en huwelijksdiensten. Soms wordt er gevraagd om een huiszegening.

BRASA
Brasa is een groep van zo’n 20 ouderen die eens in de 14 dagen bij elkaar komt. Brasa bestaat al 20 jaar en
heeft een vast programma: Er wordt veel gezongen, gepraat over een onderwerp, en samen gegeten. Naast de
reguliere bijeenkomsten gaat men eens per jaar een midweek met elkaar op stap en eens per jaar een dagje
uit.  De deelnemers zijn lang niet allemaal lid van de Lutherse gemeente en bij de uitjes gaan veel introducee’s
mee. De groep wordt geleid door de predikant.
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Luthers diaconaal centrum “In de zwaan”

Diakonaat
De diaken vervult binnen de gemeente de traditionele taken (avondmaal) en draagt zorg voor de aandacht voor
ouderen (fruitmand bij oogstdienst, kerstbroden). Daarnaast houdt de diaconie contact met en ondersteunt ze
het oecumenisch diaconaal centrum Stap Verder.
De diakenen worden bijgestaan door een diaconale groep. Dit zijn een aantal vrijwilligers per project (soms vast,
soms wisselend).
Voor het diaconale werk dat verder strekt dan de eigen gemeente ligt de focus op drie verschillende vlakken: 
1. Allereerst wordt er stille hulp verleend aan hulpbehoeftigen. Dit kunnen zowel gemeenteleden zijn als

mensen uit het netwerk van de diaconie. Alvorens tot hulpverstrekking over te gaan wordt vanuit de
diaconie de hulpvraag goed onderzocht. 

2. Ten tweede kunnen via de diaconie een tiental ouderen/gezinnen aangemeld worden voor de
vakantieweken van SLOA. Hierbij is er vanuit de diaconie bijzondere aandacht voor dat er ook nieuwe
mensen een kans krijgen zich aan te melden voor de vakantieweken. 

3. Ten derde is de diaconie betrokken bij het oecumenische project “De Nieuwe Stad op Maandag”. Via deze
inloopmiddagen wil de diaconie zich beschikbaar opstellen voor buurtbewoners en in contact komen met
hulpbehoevenden.

Samenwerking
De kracht van de diaconie van brandpunt Zuidoost ligt in de samenwerking met de diaconie van de ELGA en de
samenwerking met de andere kerken in De Nieuwe Stad (PGZO, RK, PERKI, CBC). 
De gemeentediakenen van de verschillende Brandpunten komen regelmatig bijeen voor overleg.
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Kerken in Kerkcentrum De Nieuwe Stad

Kerkcentrum De Nieuwe Stad bestaat al meer dan 25 jaar. Al die tijd is het samenwonen en samen kerken in één
gebouw goed gegaan, dankzij goed overleg. In Kerkcentrum De Nieuwe Stad leven zo’n twaalf verschillende
kerkgenootschappen met elkaar. Er zijn 7 á 8 huurder-kerken en 4 eigenaar-kerken.

Eigenaar-kerken
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is samen met de Protestantse Gemeente Zuid Oost, de Rooms
Katholieke Parochie de Graankorrel en de Christian Baptist Church eigenaar van Kerkcentrum De Nieuwe Stad.
De percentages eigenaarschap zijn verschillend: PGZO 56,9 %, RKK 26,4 %, ELGA 9,2 %, CBC 7,3 %
PGZO kerkt na de fusie met de protestantse gemeente in Gaasperdam de ene maand in De Nieuwe Stad en de
andere maand in De Drie Stromen, in afwisseling met de Indonesische kerk PERKI. 
In de loop van 2019 zal de RK parochie de Graankorrel zich terugtrekken uit DNS en alleen nog in De Drie
Stromen kerken.
Beheercommissie
De eigenaar- kerken zitten samen in de Beheercommissie. De zetelverdeling in die commissie is naar rato van
het aandeel eigenaarschap vastgesteld. (PGZO 4,RKK 3,ELG 2,CBC 2)
Er zijn drie betaalde krachten werkzaam als beheerder en schoonmaker.
Vrijwilligers van de eigenaarkerken hebben daarnaast om beurten bar-dienst.

Het Kerkenoverleg
Minimaal vijf keer per jaar is er Kerkenoverleg. Het Kerkenoverleg heeft als taak het bevorderen van goede
verhoudingen en waar mogelijk kerkelijke samenwerking in het Kerkcentrum De Nieuwe Stad, allereerst tussen
de eigenaar-kerken, maar waar mogelijk en wenselijk ook met de kerken die als huurders gebruik maken van het
Kerkcentrum. 

Relatie Kerkenoverleg en Beheercommissie
Hoewel het Kerkenoverleg en de Beheercommissie gescheiden verantwoordelijkheden hebben, is het
onvermijdelijk dat zaken betreffende beheer en zaken in relatie tot het samenleven en samenwerken van kerken
elkaar raken en beïnvloeden. Daarom is er regelmatig contact tussen de Beheercommissie en het Kerkenoverleg.
Zij zijn gelijkwaardige partners, waarbij de Beheercommissie - op grond van de samenwerkingsovereenkomst-
een meer zakelijke opdracht en het Kerkenoverleg - op grond van een door de deelnemende kerken
goedgekeurd mandaat-  een meer inhoudelijke opdracht heeft.
Eens per jaar is er gezamenlijk overleg van Eigenaar-kerken en Beheercommissie over beheersmatige zaken. 
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Samenwerking met de andere kerken in De Nieuwe Stad
Het Kerkenoverleg vindt ten minste vijf maal per jaar plaats. In het Kerkenoverleg zijn de huurder-kerken
betrokken. Er zijn 2 kerken die een overeenkomst hebben met of zijn toegetreden tot de PKN: de Indonesische
kerk PERKI en de Presbyterian Church of Ghana. 
In het Kerkenoverleg zijn pastores en gemeenteleden vertegenwoordigd. Er wordt overlegd over gezamenlijke
activiteiten, m.n. gezamenlijke diensten, inspiratiedag, Paasbrunch  etc.  Eens per jaar ontmoeten de pastores en
vertegenwoordigers van de verschillende kerken elkaar bij een maaltijd.

Gezamenlijke diensten: 
1. Op de eerste zondag van september wordt de ‘verjaardag’ van De Nieuwe Stad gevierd in een

gezamenlijke dienst. (RKK,PGZO,CBC,RPC,PERKI en ELG)
2. Kerstavondviering (PGZO en ELG)
3. In de Week van gebed voor de eenheid van de kerken (RKK,PGZO,CBC,RPC,PERKI,EBG en ELG)
4. Aswoensdagviering en avondgebeden in de Veertigdagentijd (PGZO,PERKI,RKK,ELG) 
5. Hemelvaartsdag (ELG+ PGZO)
6. Drie dagen van Pasen (PGZO en ELG, als PGZO in DNS is)
7. De KETI-KOTI dienst (PGZO en ELG)
8. In de maand juli gezamenlijke diensten van PGZO en ELG

 Gezamenlijke diakonale projecten:
1. De kerken van De Nieuwe Stad doen mee aan het  samenwerkingsproject Stap Verder van de Sociëteit
Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Bij Stap Verder
kunnen ongedocumenteerde migranten terecht voor juridische, medische hulp , voor taallessen, voor gebruik
van PC, keuken of badkamer etc.
2. Een ander gezamenlijk project is : De Nieuwe Stad op Maandag: iedere maandag een inloopmiddag voor
mensen uit de buurt.  De diaconie van de ELGA levert hieraan een substantiële bijdrage door 1 dag per week een
diaconaal werker beschikbaar te stellen.

Eigenaar-kerken               Huurder-kerken
PGZO-Protestantse gemeente Zuidoost Christ Kingdom Ambassadors
               PERKI - Indonesische kerk LSDPM
               RPC - Reformed Presbyterian Church of Ghana Bon Notitia - Antilliaans
RKK- RK parochie De Graankorrel CCA - Anglicaans
ELG- Ev. Lutherse  Gemeente  A’dam-ZO NLCCM - Spaans
CBC -Christian Baptist Church (Ghana) Mount Sion Ministeries
 True Faith Church
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Verdeling van de ruimte in DNS
In De Nieuwe Stad zijn een grote en kleine kerkzaal, een zgn. ‘Creche’ruimte, 4 vergaderkamers, een
kantoorruimte, een ruime hal en een zolder. 
PGZO, PERKI, RKK en CBC kerken doorgaans in de Grote Kerkzaal. 
ELGA Brandpunt Zuid Oost kerkt in de Kleine Kerkzaal. 
Iedere eigenaarkerk heeft de beschikking over een eigen kamer en een bergruimte op zolder.
Het kantoor met fotocopieerapparaat en brandkast is voor gezamenlijk gebruik.

De hal is de centrale ontmoetingsruimte
In de hal wordt regelmatig Surinaams, Indonesisch of Afrikaans eten verkocht. 
De Lutherse gemeente verkoopt eten op de 2e en 4e zondag van de maand.
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Financiële zaken
Brandpunt Zuidoost is een kleine Lutherse gemeente in de Bijlmer. Over het algemeen zijn mensen die in de
Bijlmer wonen niet erg rijk. Kerkbalans levert dus niet veel op en de gemeente kan de kosten voor een  predikant
en organist niet zelf dragen. 
De gemeente probeert door middel van verkoop van eten en andere activiteiten zelf geld te genereren om
daarmee de activiteiten in het eigen Brandpunt te bekostigen. 
Dat betekent dat de ELGA het voortbestaan van de Lutherse gemeente in Zuidoost mogelijk maakt vanuit de
algemene middelen. Ook in Brandpunt Stad en in Brandpunt Haarlem moet vanuit de algemene middelen worden
bijgelegd, maar niet zoveel als in Zuidoost.
De huisvesting in DNS kost ongeveer 9000 euro per jaar.

De gemeentediaken beheert een kleine kas voor stille hulp
Eén van de ambtsdragers houdt de kas voor de gemeente bij, waaruit bonnetjes van gemaakte onkosten vergoed
kunnen worden.

De opbrengst van de collecten wordt na de dienst door de collectanten geteld en bijgeschreven in een boek. Een
van de ambtsdragers ondertekent dat. De collecten worden opgeborgen in een kluis en te gelegener tijd
overgedragen aan het Kerkelijk Service Bureau van de ELGA aan de Handboogstraat.
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Publiciteit
Brandpunt Zuidoost heeft een eigen website: www.lutherszuidoost.nl
Eens in de maand wordt een nieuwsbrief gestuurd naar ongeveer 115 e-mailadressen. 
De nieuwsbrieven zijn ook via de site te lezen.

Lutherszuidoost is  te vinden op Facebook.
Er is een folder met informatie verspreid in de wijk en te vinden in de hal.

voor verdere informatie zie:
www.luthersamsterdam.nl
www.luthersekerkhaarlem.nl
www.diakonie.com
www.denieuwestadzuidoost.wordpress.com
www.stapverder.info
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelzuidoost
http://www.surichurch.net/    (kerken in Suriname)

Achtergrondinformatie over (de invloed van) het slavernijverleden:
Jaap Vernooij: Slavernij en kerken in Suriname
Hanna Hirsch: Een blank schoon man en de zwarte was

De Lutherse gemeente in Amsterdam- Zuidoost is een unieke, boeiende en uitdagende werkplek voor een
predikant!
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