
Heilig Avondmaal 
 
Het Avondmaal vindt zijn oorsprong in het breken en delen van brood 
en wijn. Christus zelf, wiens lijden en opstanding wij gedenken en 
vieren bij het Avondmaal, is ons voorgegaan op zijn weg naar 
mensen in de marge van de samenleving.  
De zorg en aandacht voor de allerarmsten, de zieken, weduwen en 
wezen vormt het hart van onze diaconale opdracht als christen.  
In de Avondmaalscollecten tonen we een blijvende verbondenheid 
met deze kwetsbare mensen. 
 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden 
 
De Diaconie Protestantse gemeente Leiden coördineert het 
diaconale werk van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en dus 
ook de bestemming van de Avondmaalscollecte.  
Namens de PGL wil zij bijdragen aan leefbaar samenleven in de stad 
Leiden e.o. en van daaruit op andere plaatsen in de wereld. Zij helpt 
daar waar geen andere helper (meer) voorhanden is.  
Met eigen bescheiden financiële middelen en in samenwerking met 
instanties en organisaties wordt hulp en dienstverlening geboden aan 
wie in de knel komt. De Diaconie ontvangt geen subsidie en is 
afhankelijk van collecten en giften. 
 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 
 
De Bakkerij, midden in de Leidse binnenstad, is een plek met een 
rijke historie, waar in vroeger tijden brood voor de armen werd 
gebakken en gedeeld. Tegenwoordig staat Diaconaal Centrum De 
Bakkerij open voor mensen met uiteenlopende problemen, ongeacht 
hun afkomst en religie. De Bakkerij biedt gastvrijheid aan twintig 
maatschappelijke organisaties en projecten, waarvan de doelstelling 
nauw verwant is aan die van de Diaconieën: het helpen van mensen. 
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Een tweede Avondmaalsproject in een jaar 
 
Met de sluiting van de Noodopvang aan de Wassenaarseweg is ook 
het project “INTUSSEN – rondom de noodopvang” vanuit De Bakkerij 
tot een onverwacht einde gekomen. Inmiddels zijn de gemaakte 
kosten van de activiteiten in de afgelopen maanden wel afgedekt met 
de collecte-opbrengsten van april t/m september.  
Vandaar de aankondiging van een nieuw Avondmaalsproject voor de 
resterende maanden van dit jaar. Een project dat naar ons idee goed 
aansluit bij het vorige, omdat het hier kerken en kerkelijke organisa-
ties betreft die steun bieden aan vluchtelingen in de regio waar veel 
van de vluchtelingen die onderdak vonden in de Leidse Noodopvang 
vandaan kwamen.  

Steun de kerk in het Midden-Oosten 

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze 
burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken 
werden en worden nog steeds zwaar getroffen. Twee derde van hun 
leden is gevlucht, weg van het geweld, de armoede en ellende. 
Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. 
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt 
mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze 
hebben, maar de rek lijkt eruit.  
Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze 
stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich vaak alleen staan. 
 
Kerk in Actie luidde de noodklok voor deze kerken in het Midden-
Oosten en organiseerde eind september van dit jaar een landelijke 
actieweek. Wij willen het doel van deze actieweek in Leiden graag 
uitbreiden tot een Avondmaalsproject voor de maanden oktober 2016 
t/m april 2017. 
  
Naar wie gaat de opbrengst toe?  

Kerk in Actie heeft banden met verschillende kerken in Syrië en 
Libanon en ondersteunt hen onder andere bij het geven van 
noodhulp aan mensen op de vlucht. Via het internationale kerkelijke 
hulpverleningsnetwerk ACT Alliance verleent Kerk in Actie bovendien 
samen met partnerkerken en -organisaties hulp in Syrië, Libanon, 
Irak en Jordanië.  

Enkele voorbeelden:  
 
De Kerk van Antiochië in Syrië, de oudste kerkgemeenschap ter 
wereld, biedt bijvoorbeeld in 11 van de 14 provincies in Syrië hulp. 
Met een centraal kantoor in Damascus en 17 veldkantoren is deze 
kerk de op een na grootste hulpverleningsorganisatie in het land. 
Ontheemde families ontvangen bijvoorbeeld huishoudpakketten en 
maaltijden. De kerk zorgt ook voor onderdak. De hulp is bedoeld voor 
iedereen die dat nodig heeft, ongeacht achtergrond of religie. 
 
De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet in Libanon 
is een theologische opleiding voor protestantse kerken in het Midden- 
Oosten. Het belangrijkste doel van de school is om voorgangers en 
kerkelijk werkers op te leiden en bij te scholen, zodat zij aan de slag 
kunnen in hun eigen kerk. De school stelt haar deuren ook open voor 
studenten uit andere kerken of andere landen die meer willen weten 
over de protestantse theologie. Onder de studenten bevinden zich 
ook gevluchte Syrische christenen. De Syrische Mathild, die aan 
NEST studeerde, besloot om niet in Libanon te blijven, maar haar 
kerk in Syrië te dienen, ondanks alle gevaren die daaraan kleven.  
 
In overvolle vluchtelingenkampen in Jordanië krijgen Syrische 
vluchtelingen voedselpakketten en gezondheidszorg in samenwer-
king met ACT Alliance-partners. Ook zijn er activiteiten voor kinderen 
en jongeren. In het Za’atari-kamp gaat bijvoorbeeld 78 procent van 
de kinderen tussen 6 en 17 jaar niet naar school. Daarom zijn er in 
het kamp cursussen gestart, uiteenlopend van Arabisch en gods-
dienstonderwijs tot bijvoorbeeld metaal bewerken, computercursus-
sen en kunst. Daarnaast zijn er basiscursussen in lezen en schrijven, 
Engelse taal en vaktrainingen. En kunnen kinderen meedoen aan 
activiteiten, waarbij ze leren om samen te werken en hun 
traumatische ervaringen kunnen verwerken.  

Kortom: 
 
Stuk voor stuk projecten die onze steun meer dan waard zijn en die 
ook door ACT Alliance en Kerk in Actie van nabij gemonitord worden. 
 
Vandaar dat wij dit vervolgproject voor 2016-2017 van harte bij u 
aanbevelen. Steun de kerk in het Midden-Oosten en laat met uw 
bijdrage weten dat zij in deze uitputtingsslag niet alleen staan. 


