
Wat doet de Diaconie? 

Deel III 

 

 

 

In deel II over de activiteiten van de diaconie is stil gestaan bij hulp aan individuele personen, 

de stille hulp. 

 

Dit deel III heeft betrekking op ondersteuning van organisaties en instellingen.  

Welke organisaties komen in aanmerking voor ondersteuning? De organisaties moeten een 

diaconaal doel hebben. Het doel van de organisatie moet verband houden met één van de 

werken van barmhartigheid: hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, 

naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, doden begraven of vrede stichten.  

 

Dit jaar ontvangen de volgende organisaties van de diaconie een gift: 

- Stichting Epafras: pastorale zorg voor Nederlandse gevangenen in buitenlandse 

gevangenissen, 

- Stichting Exodus Leiden: begeleiding van ex-gevangenen, 

- Stichting Exodus Den Haag: begeleiding van ex-gevangenen, 

- Santa Rosaproject in Dominicaanse Republiek: schoolvoorzieningen in 

sloppenwijken, 

- Stichting Anna Home: voorzieningen voor straatkinderen in Mongolië, 

- StichtingTamsarya: schoolbouw voor analfabete vrouwen in Nepal, 

- Kinderproject Kerk in actie, 

- Hospice Wassenaar: verzorging van terminale patiënten, 

- Issoria Leiden: verzorging van terminale patiënten, 

- Stichting Vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers: vluchtelingenwerk, 

- Project “delen in Voorschoten”: project voor onderlinge dienstverlening in 

Voorschoten en omgeving. 

Het totaal bedrag aan giften zal in 2009 uitkomen op een kleine € 3000,--. 

 

Daarnaast betaalt de diaconie aan de PKN het diaconale quotum, jaarlijks ongeveer € 4000,--. 

Verder is te noemen: het jaarlijkse classicale quotum van bijna € 3000,-- als bijdrage in de 

kosten van een diaconaal predikant binnen de classis. 

 

Een aantal organisaties ontvangen opbrengsten van diaconale collectes. Dit betreft dit jaar: 

- kerkelijke contactcommissies: bezoekwerk, 

- Wilde Ganzen: opbouwprojecten, 

- Kerk in actie: diverse programma’s, 

- Bakkerij Leiden: hulp aan dak- en thuislozen, 

- Voedselbank Voorschoten: voedselhulp, 

- Amnesty International: ondersteuning van gevangenen, 

- Stichting Vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers: vluchtelingenwerk, 

- Stichting Anna Home: voorzieningen voor straatkinderen in Mongolië, 

- Stichting De Regenboog: verslavingszorg, 

- Stichting De Hoop: verslavingszorg. 

De opbrengst van de collectes wordt eens per kwartaal in de Kerkklok vermeld. 

 

De diaconie ontvangt regelmatig verzoeken van organisaties om giften, ook voor activiteiten 

die op het terrein van zending en werelddiaconaat liggen. De diaconie wil criteria ontwikkelen 

als onderdeel van een giftenbeleid. De diaconie wil daarbij de commissie zending en 

werelddiaconaat betrekken.  



De diaconie wil de gemeenteleden laten ervaren dat het doen van keuzes uit goede doelen niet 

eenvoudig is. Daarom betrekt de diaconie de gemeenteleden bij de bepaling van de 

bestemming van de opbrengst van de Avondmaalscollectes. 

 

Wordt vervolgd. 
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