STICHTING DIACONAAL FONDS HULPVERLENING LSE
JAARVERSLAG 2018
[vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2019.]

1. Samenvatting
Het diaconaal programma en de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening van de Leidse Studenten
Ekklesia kende in 2018 vooral continuïteit, zowel qua activiteitenprogramma als qua financiële
situatie. Daarnaast was sprake van vernieuwing. De Stuurgroep Diaconie en het bestuur van DFH
hadden intensiever overleg. Daarbij werd een visiestuk op diaconie geschreven en geaccepteerd.

2. Diaconie - meer communicatie en verdieping
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het
allereerste begin heeft de Ekklesia dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je
naaste, van de mensen en van de wereld, om zo concreet gestalte te geven aan de Christelijke
boodschap. Daar daarbij om een breed scala van activiteiten gaan. Anno 2018 gaat het om het
Taalprogramma met vluchtelingen, de steun aan de Voedselbank, de samenwerking met Amnesty
International, en de diaconale financiële steun aan allerlei projecten en programma’s.
De Stuurgroep Diaconie organiseerde collectes, waarmee samen met giften uit het Diaconaal Fonds
Hulpverlening (SDFH), projecten in binnen- en buitenland werden ondersteund, die gericht zijn op
armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening, de facto op verwezenlijking
van de (hernieuwde) ‘Millennium Doelen’.
In 2018 was de totale bijdrage aan doelen/projecten €5.825,04 (opgebracht door collectes) en
€1.150,00 door giften uit het SDFH-fonds. Eind 2018 vond een inzameling plaats van babymutsjes
voor vluchtelingen op Samos. Voor een specificatie zie onderstaand schema.
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Collectes 2018 *=exclusief digitale giften
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij Helpen Daar – armen in voormalig Joegoslavië….............€ 496,00 *
Vivir Juntos – jongeren met beperkingen Nicaragua…………….€ 611,85
COME - Joodse en Palestijnse jongeren .………………………………€ 395,97
Tosangana - plattelandsontwikkeling Dem.Rep. Congo………..€ 286,55
Taalgroep Ekklesia Leiden – statushouders…………………………..€ 626,78 *
Exodus – ex-gedetineerden Leiden e.o.………………………………..€ 527,02
GIL – gezondheidszorg illegalen Leiden e.o.…………………….…..€1480,87
Hogar San Jose/Bolivia- ouderenzorg…………….…..…………….….€1400,00

Totaal: €5.825,04
Giften 2018 uit het SDFH-fonds (Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening) gingen naar:
•
•
•
•

Nes Ammin Israël/ oecumenische woon-werkgemeenschap… € 400,00
Stichting Human Aid Now - vluchtelingen Griekenland………….€ 500,00
Diaconie Protestante gemeente Leiden (zomerbonnen) ………..€ 250,00
De Bakkerij – vluchtelingen Samos Griekenland……………160 babymutsjes

Totaal: €1.150,00
Het aantal collectes is in 2018 afgenomen van dertien naar acht. Deze afname was nodig om andere
activiteiten te kunnen oppakken, zoals de verdieping van de informatie over de verschillende
doelen/projecten en het verbeteren van de communicatie binnen de Ekklesia.
In 2018 heeft de Stuurgroep regelmatig in het Ekklesia blad ‘Hooglandse Nieuwe’ gepubliceerd, en
werd de webpagina maatschappelijke ondersteuning/diaconie geactualiseerd.
Gedurende het jaar sprak de Stuurgroep tweemaal met het bestuur SDFH over de zienswijze op en
uitvoering van de diaconie van de Ekklesia. Diaconie is de kern van het kerk-zijn, is ook méér dan geld
geven. Het gaat om concrete hulp en ondersteuning aan mensen in nood, een uiting van
maatschappelijke betrokkenheid. Ontmoeting en wederkerigheid zijn dé kernpunten. Het overleg van
Stuurgroep Diaconie en het bestuur van SDFH resulteerde in het schrijven en accepteren van een
visiestuk. Kernpunten daarbij zijn:
•
•

•

•

•

compassie is wezenlijk voor de geloofsgemeenschap. Het is een belangrijk element van de
identiteit. Het is mooi als je als gemeenschap samen dingen kunt doen en kunt voelen.
de diaconie beter zichtbaar maken door beter communiceren. Zo zijn interviews afgenomen met
partners en gepubliceerd in het blad ‘Hooglandse Nieuwe’. Meer verhalen over de ervaringen
binnen de gesteunde projecten zijn mogelijk.
scherper keuzes maken, zoals het verminderen van het aantal goede doelen/partnerorganisaties.
Oorspronkelijk 20-25 projecten, dat aantal is nu gehalveerd. De Stuurgroep heeft daardoor nu
meer focus.
investeren in de relatie tussen Stuurgroep en partners. Diaconale projecten kunnen best
ontmoetend zijn. De kernwoorden ‘ontmoeting’ en ‘wederkerigheid’ kunnen leiden tot
verdieping. Meer aandacht voor de ervaringen van mens tot mens.
Vergroten van de capaciteit in de Stuurgroep.
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3. Bestuur SDFH - Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening
De Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) is een van de twee ‘werkstichtingen’ van de
Ekklesia. SDFH heeft als doel het scheppen van mogelijkheden tot het bieden van financiële hulp aan
personen, groepen en projecten in binnen- en buitenland in het kader van het diaconale beleid van
de Ekklesia.
Het bestuur is in 2018 drie maal bijeengekomen, meestal met deelname van leden van de
Stuurgroep. Het bestuur bestond in 2018 uit vijf personen: Ronald Meester (voorzitter); Flip van
Hoven (penningmeester); Rob van den Boom (secretaris; Rob van Waarde (lid namens de pastores);
Jeroen Kanis (lid namens de Stuurgroep).

4. Stuurgroep (uitvoerend orgaan diaconaal fonds)
In 2018 kwam de Stuurgroep vijf keer bijeen. Het had de volgende leden: Annette van den Boom,
Eliane van Duinen, Jeroen Kanis, Ada van Mil en Simone van Rijn-Telgenhof.
De Stuurgroep wil in 2019 doorgaan met het verbeteren van de communicatie en verdieping. Er
wordt gedacht aan het organiseren van een speciale avond over diaconie en over een uitgave van
een boekje met informatie over de vaste doelen/projecten van de stuurgroep. Verder zal de
Stuurgroep in 2019 aansluiten bij de Ekklesia activiteiten rondom het thema ‘Compassie en
Barmhartigheid’.

5. Externe en interne contacten
De Stuurgroep was vertegenwoordigd in het bestuur van de SDFH en het College van Diakenen van
de Protestante Gemeente. Vertegenwoordiging in het Levensbeschouwelijk Platform werd
gerealiseerd door pastor Christiane van den Berg-Seiffert. Vertegenwoordiging in het Parochieel
Diaconaal Beraad was door onderbezetting van de Stuurgroep, niet haalbaar.
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