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De stuurgroep Diaconie probeert voor de Ekklesia Leiden mede vorm te geven aan de
maatschappelijke taak die de Ekklesia zich stelt. Door collectes en
met giften van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH)
worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund. Deze
projecten zijn gericht op armoedebestrijding, sociale gelijkheid,
mensenrechten, verzoening en duurzaamheid van de aarde.
Corona raakte ook de stuurgroep en de partnerorganisaties. Maar
Corona weerhield ons niet van onze inzet; We verdiepten ons
verder in de verschillende projecten die ondersteund worden,
waardoor we konden vaststellen dat Corona ook bij hen genadeloos toe heeft geslagen. Dit
resulteerde in ons initiatief van het Coronafonds. We werkten aan communicatie en wel via de
digitale weg. De projecten werden digitaal aanbevolen met filmpjes die getoond werden tijdens de
diensten.

Uitgangscollecten
In 2020 werden zes reguliere uitgangscollectes gehouden voor zes
projecten. De collecte voor LHBT dakloze jongeren paste binnen
het thema van een dienst. Tijdens de Adventsperiode, waaronder
de kerst-collectes, waren er collectes voor het Coronafonds. Uit
contact met de projecten bleek dat Corona deze organisaties flink
geraakt heeft in de kosten. Met deze collectes zijn tien projecten
gesteund in hun extra kosten door Corona. Er worden kosten
gemaakt op ontsmettings- en preventiemiddelen. De gemeenschap van de Ekklesia Leiden heeft zich in 2020 van haar gulste
kant laten zien. Een historisch bedrag werd gestort om de
projecten van onze partnerorganisaties te ondersteunen.
In de bijlage vindt u een overzicht zijn de opbrengsten van de
uitgangscollectes, de giften uit eigen middelen, en de giften uit
het Coronafonds weergegeven.

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.
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Communicatie
In 2019 uitten we al de wens meer intensief met de gemeenschap te willen communiceren over
diaconie. Dit heeft vorm gekregen met filmpjes ter ondersteuning van de uitgangscollectes en het
Coronafonds, regelmatige berichten op de website van de Ekklesia Leiden, berichtgeving in de
Hooglandse Nieuwe en Nieuwsbrief.
De Stuurgroep is 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).
Ook is de stuurgroep via Wessel Eijkman actief vertegenwoordigd in het Levensbeschouwelijk
Platform. Uit dit verband ontstond de vruchtbare samenwerking met een aantal anderen voor de
‘Black Lives Matter’ demonstratie in Leiden waar 3000 mensen aan mee hebben gedaan. De
stuurgroep heeft nog geen vertegenwoordiger in het Parochieel Diaconaal Beraad (RK).

Stuurgroep Diaconie
In 2020 kwam de Stuurgroep regelmatig bijeen, fysiek wanneer mogelijk onder de Corona-regels,
maar ook digitaal. De stuurgroep wordt gevormd door de volgende leden: Annette van den BoomMelman, Eliane van Duinen, Jeroen Kanis, Ria Vermaas-van Duivenboden, Wessel Eijkman en Simone
van Rijn-Telgenhof. Simone van Rijn-Telgenhof heeft zich in het derde kwartaal om persoonlijke
redenen terug getrokken uit de stuurgroep.

SDFH-EL – Jaarverslag 2020 / 2

Bijlage

Giften uit uitgangscollectes
Maand
Januari
Februari
Maart
April

Partnerorganisatie en omschrijving
Collateral Repair Project (CRP)
LHBT dakloze jongeren
Vivir Juntos
Straatpastoraat Leiden
Ondersteuning voor dak- en thuisloze mensen in Leiden

Mei
Juni

Hogar Tarija Bolivia
Microkredietproject Ghana project (Stichting
REDCAPA Internationaal)

September

Onderwijs- en Muziekwinkel Leiden

November December

Coronafonds (zie details onder)

Bedrag
688 Euro
870,70 Euro
771,97 Euro
385 Euro (met
gift verhoogd
tot 500 Euro)
853,50 Euro
1300 Euro (via
SDFH, 600
Euro direct)
1090,50 Euro
(met gift
verhoogd tot
1300 Euro)
10.579,23
Euro

Giften uit eigen middelen
Maand
Juli
Mei
Oktober
November

Partnerorganisatie en omschrijving
Stichting Casa de la Alegría (Huis van de Vrolijkheid)
De Bakkerij: Zomerbonnen
De Voedselbank: Winterjassenproject
Leidse Ongedocumenteerden Fonds (LOF)

Bedrag
300 Euro
500 Euro
300 Euro
400 Euro

Giften uit het Coronafonds
Partnerorganisatie en omschrijving
SAVIE
Collaterial Repair Project
Exodus
Hogar Tarija Bolivia
Tosangana
Straatpastoraat Leiden
Taalgroep Ekklesia Leiden
Yapukepa (Orde van de Minderbroeders)
Zulu Aid
Voedselbank Leiden
Totaal

Bedrag
800 Euro
1300 Euro
800 Euro
1300 Euro
900 Euro
800 Euro
1000 Euro
1300 Euro
1300 Euro
800 Euro
10.300 Euro*

*Restant en nagekomen giften zijn verwerkt in 2021 ten bate van de Voedselbank.
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