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Jaarverslag Stuurgroep Diaconie 2021 
[vastgesteld in de SDFH-bestuursvergadering van 17 februari 2022] 
 
De uitvoerende werkzaamheden van de Stichting Diaconaal Fonds Hulpverlening (SDFH) worden - in 
overeenstemming met de door de stichting vastgestelde kaders - uitbesteed aan de Stuurgroep Diaconie. 
 
De Stuurgroep Diaconie probeert voor de SDFH en de Ekklesia Leiden mede vorm te geven aan de maat-
schappelijke taak die de Ekklesia zich stelt. Door collectes en met giften van de 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 dit jaar nog de stuurgroep en 
de partnerorganisaties. Maar dat 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 nog 
steeds voor veel extra ellende zorgt. Dit resulteerde in ons initiatief van het Hoop-gevend Fonds. We werkten 
aan communicatie, waar mogelijk fysiek en anders via de digitale weg. De projecten werden aangekondigd bij 
het onderdeel Actie & Informatie tijdens de diensten, op de liturgieën, en digitaal aanbevolen met filmpjes die 
getoond werden aansluitend aan de streamingen van de diensten.  
 

Uitgangscollecten 
In 2021 werden zes reguliere uitgangscollectes gehouden voor zes projecten. Dit waren er minder dan in de 
voorgaande jaren. Besloten is om voor de gekozen doelen gedurende twee weken aandacht te vragen. Tussen 
twee collectes wordt minstens een maand tussenpauze gehouden (met uitzondering van de 
advent/kerstperiode) en af te stemmen/ruimte te geven aan de BijMei. 
Tijdens de advent/kerstperiode waren er collectes voor het Hoop- gevend Fonds. Uit contact met de projecten 
bleek dat het isolement en de financiële malaise, mede veroorzaakt door Corona, deze organisaties wederom 
flink geraakt heeft in de kosten. Met deze collectes zijn negen projecten gesteund in hun extra kosten.  
De gemeenschap van de Ekklesia Leiden heeft zich in 2021 weer van haar gulste kant laten zien. Het historisch 
bedrag van vorig jaar werd geëvenaard om de projecten van onze partnerorganisaties te ondersteunen. 
Het overzicht in de lange geeft inzicht in de opbrengsten van de uitgangscollectes, de giften uit eigen middelen, 
en de giften uit het Hoop-gevend Fonds.  
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 Leiden. 
 

Communicatie 
In 2019 uitten we al de wens meer intensief met de gemeenschap te willen communiceren over diaconie. Dit 
heeft vorm gekregen in filmpjes ter ondersteuning van de uitgangscollectes en de advent-/kerstfondsen, 
regelmatige berichten op de website van de Ekklesia Leiden, berichtgeving in de Hooglandse Nieuwe en de 
digitale Nieuwsbrief.  
 

Werkzaamheden en samenstelling Stuurgroep  
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’ demonstraties in Leiden. De stuurgroep heeft nog steeds geen vertegenwoordiger in het Parochieel 
Diaconaal Beraad (RK). Hierin hopen we in het volgend jaar te voorzien. Dat geldt ook voor de vacature in het 
College van Diakenen, ontstaan door het vertrek van  Annette van den Boom- Melman.  
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In 2021 kwam de Stuurgroep regelmatig bijeen, fysiek wanneer mogelijk onder de Corona-regels, maar ook 
digitaal. 
 
De stuurgroep bestond in 2021 uit de volgende leden: Annette van den Boom Melman, Eliane van Duinen, 
Jeroen Kanis, Ria Vermaas-van Duivenboden en Wessel Eijkman. Helaas verhuisde Annette van den Boom naar 
Deventer en stapte Ria Vermaas ook uit de Stuurgroep. Wel blijft zij, samen met Jan Blok de gestreamde 
filmpjes verzorgen. Toegetreden zijn aan het einde van 2021: Inez Albers en Gerard Tellers. 
 

SDFH en Stuurgroep Diaconie 
Het bestuur van SDFH kwam in 2021 slechts eenmaal– op 16 juni - bij elkaar om de jaarrekening en 
het jaarverslag 2020 en de begroting 2021 van de Stuurgroep vast te stellen. 
 
Begin 2021 bestond het bestuur van SDFH uit Ronald Meester (vz), Flip van Hoven (pm), Sytske 
Visscher (secr), Jeroen Kanis en Rob van Waarde (algemene leden). Respectievelijk in juli en 
december verlieten penningmeester en voorzitter het bestuur. Als penningmeester werd Chris 
Gerritsen in juli benoemd. Begin 2022 was de functie van voorzitter vacant. 
 

Vrijwilligers 
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het werk van de Stuurgroep is 
hier op zijn plaats. Zonder hun inzet zouden de resultaten veel minder mooi zijn. 
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Bijlage 
 
 
 
Ontvangen giften 
 

Maand Partnerorganisatie en omschrijving Bedrag 

februari Vivir Juntos (Gehandicaptenzorg Nicaragua) 901,30 

maart Exodus (ex gedetineerden) 410,00 

april Redcapa/ microkrediet Ghana 1990,85 

mei Straatpastoraat Leiden 791,90 

juni Yakupeka/ Papua (via orde van minderbroeders) 1365,00 

september UAF (Universitair Asielzoekers fonds) 750,00 

nov - dec 
(+ begin jan’22) 

Hoop- Gevend fonds 
(zie details hieronder) *) 

 
11.171,71 

jan - dec Algemeen 4.413,50 

Totaal  21.794,26 

*) waarvan € 400,00 ontvangen in 2022 

 
 

Verstrekte giften uit collectes en reserves uit het verleden  
 

Maand Partnerorganisatie en omschrijving Bedrag 

januari Amnesty (kunstroute) 500,00 

 Voedselbank 608,00 

maart Exodus  460,00 

 Vivir Juntos 936,30 

april De Bakkerij (zomerbonnen) 800,00 

 Redcapa/ microkrediet Ghana 1890,95 

juni Straatpastoraat Leiden 791,90 

juli Yakupeka/ Papua (via orde van minderbroeders) 1440,00 

november Casa de la Alegria (jongerenopvang Bolivia) 500,00 

 UAF (Universitair Asielzoekers fonds) 750,00 

overig Individueel diaconaat 1338,01 

Totaal   10.015,16 

 
 

Giften uit het Hoop-Gevend Fonds 
 

Partnerorganisatie en omschrijving Bedrag 

Straatpastoraat Leiden (t.b.v. kerstpakketjes) 800 

Collateral Repair Project Jordanië (vluchtelingen) *) 1400 

GIL (Gezondheidzorg Illegalen Leiden) 1100 

Hogar Tarija Bolivia (t.b.v. ouderenopvang) 1100 

REDCAPA Ghana (microkrediet landbouwproject) *) 1400 

Tosangana/ Congolese vrouwen (moestuinproject) 1100 

Taalgroep Ekklesia Leiden (vluchtelingen) *) 1400 

Yapukepa (kliniek/ moederzorg – Papua) *) 1400 

Zulu Aid (moestuin project HIV-getroffenen) *) 1100 

Totaal 10.800 

*) overgemaakt in 2022 
 


