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Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE
Jaarverslag 2019 Stuurgroep Diaconie

De Stuurgroep Diaconie probeert voor de
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE
(SDFH) mede vorm te geven aan de
maatschappelijke taak die de Ekklesia zich
stelt. Door collectes en met giften uit het
SDFH-fonds worden projecten in binnen- en
buitenland onder-steund. Deze projecten zijn
gericht op armoedebestrijding, sociale
gelijkheid, mensenrechten, verzoening, en
duurzaamheid van de aarde. Naast het
houden van deze collectes is de Stuurgroep in
2019 flink aan de slag gegaan met haar
streven naar verdieping van de informatie
over de verschillende projecten die
ondersteund worden, én om de communicatie
daarover binnen de Ekklesia Leiden te
verbeteren.

Uitgangscollecten
In 2019 werden zeven uitgangscollectes
gehouden voor acht projecten. De kerstcollecte was zoals gewoonlijk voor twee
projecten. Deze uitgangscollectes waren
bestemd voor:
- SAVIE Oost-Europa, activiteiten voor
kwetsbare groepen in de bevolking
- COME Israël/Palestina, dialoogseminar
voor jongeren
- Straatpastoraat Leiden, ondersteuning
voor dak- en thuisloze mensen
- SDFH Stichting Diaconaal Fonds
Hulpverlening, Ekklesia Leiden
- UAF Stichting voor VluchtelingStudenten,
Nederland
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- Zulu Aid Zuid-Afrika, zorg en welzijn voor
mensen met HIV/Aids
- Ekklesia Taalgroep Leiden, taallessen voor
vluchtelingen
- Yapukepa Papua/ Indonesië, zorg en
welzijn voor de kansarme bevolking
Uit het fonds van de SDFH zijn giften gedaan
aan een project van Human Aid Now Greece
(Samos), en een drietal projecten van het
Diaconaal Centrum De Bakkerij, namelijk de
Zomerbonnenactie, de Paasbrodenactie, en
zwemlessen voor statushouders.
De totale opbrengst van collectes en giften is
ten opzichte van voorgaande jaren gegroeid.
Een gedetailleerd overzicht van de cijfers is te
vinden in het financieel jaarverslag van de
Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening op de
website van de Ekklesia.
Eind van het jaar was er nog een spontane
WinterKledinginzamelingsactie voor de
vluchtelingen op Samos. De opbrengst was
met 80 - 100 zakken hartverwarmend

Communicatie
Een grote stap voorwaarts wat betreft
verdieping en verbreding van de diaconale
inzet was de uitgave van het boekje Passie
voor anderen met informatie en verhalen over
18 diaconale projecten van de Ekklesia Leiden.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking
met de PR-commissie.

Verder was de stuurgroep betrokken bij de
lezing van Rob van Waarde over ‘De Twist bij
het geven’ en bij de voorbereiding van het
thema Compassie voor vieringen en een
lezingenserie van de Ekklesia.
Voor de communicatie over onze diaconale
inzet is goed gebruik gemaakt van de
Hooglandse Nieuwe, de (digitale)
nieuwsbrieven en de diaconale pagina op de
website. Ook dit in samenwerking met de
PR-commissie.
De Stuurgroep was vertegenwoordigd in het
bestuur van de Stichting Diaconaal Fonds
Hulpverlening van de Ekklesia Leiden (Jeroen
Kanis) en het College van Diakenen van
Diaconaal Centrum De Bakkerij (Annette van
den Boom). Vertegenwoordiging in het
Levensbeschouwelijk Platform en het
Parochieel Diaconaal Beraad was door
onderbezetting van de stuurgroep ook dit jaar
niet haalbaar.

Stuurgroep Diaconie
In 2019 kwam de Stuurgroep vijf keer bijeen
en had de volgende leden: Annette van den
Boom-Melman, Eliane van Duinen, Jeroen
Kanis, Ada van Mil en Simone van
Rijn-Telgenhof. Halverwege 2019 overleed
Ada van Mil. Zij was ons oudste, meest trouwe
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en zeer gewaardeerd lid. Een groot gemis.
Eind 2019 kwamen Wessel Eijkman en Ria
Vermaas-van Duivenboden de Stuurgroep
versterken. Dat was een zeer welkome
uitbreiding van de stuurgroep en biedt hoop
op uitbreiding van onze inzet. Ontmoeting en
wederkerigheid blijven onze kernpunten.

