
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 vormen 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 diacona-
le werk van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en daarmee 
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 ruim twintig 
maatschappelijke organisaties en projecten, waarvan de doelstelling 
nauw verwant is aan die van de Diaconieën: het helpen van mensen. 
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Tablebanking 

DEAL helpt vrouwen in ontwikkelingslanden die actief hun leven 
willen verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisaties 
(NGO’s) om spaargroepen te vormen van zo’n 20 vrouwen.  
 
De vrouwen leggen wekelijks geld in een gezamenlijk fonds waar  
zij volledig zeggenschap over hebben. Iedere vrouw krijgt de 
mogelijkheid geld uit dit fonds te lenen om te investeren. De groep 
bepaalt gezamenlijk een termijn waarin het geleende geld moet 
worden terugbetaald en de hoogte van de rente. Doordat ze het 
samen doen, groeit het vermogen snel en steunen ze elkaar.  
Daarnaast geeft DEAL ondernemerschaps- en vaardigheidstrai-
ningen. Die trainingen geven de vrouwen inzicht in de beste manie-
ren om hun vermogen in te zetten. Het doel is dat na drie jaar de 
spaargroep genoeg kennis heeft opgedaan om onafhankelijk verder 
te gaan met hun (nieuwe) bedrijfjes en met hun spaargroep.  
Fighting poverty through entrepreneurship! 
 
Zambia 
 
In Zambia werkt DEAL samen met de partnerorganisatie PLAEP 
(Partners for Life Advancement and Education Promotion).  
Met hen zijn inmiddels drie spaargroepen opgestart, waarvan er één 
al de volledige cyclus van drie jaar heeft afgerond.  
DEAL heeft samen met PLAEP ook een stageplek gecreëerd, zodat 
in maart van dit jaar de eerste Leidse student voor drie maanden 
naar Zambia vertrekt om de banden met de partnerorganisatie te 
versterken en te onderzoeken hoe het project nog beter kan aanslui-
ten bij de lokale mogelijkheden en behoeften van de vrouwen in het 
land. 
 
Eigen keuzes 
 
Eigen zeggenschap staat centraal bij tablebanking, zo bepaalt elke 
vrouw zelf hoe ze haar spaargeld wil gebruiken.  
De leden van de spaargroep Twikatana A in Zambia hebben bijvoor-
beeld gekozen voor een heel eigen aanpak: zij hebben een deel van 
hun geld gezamenlijk geïnvesteerd in een moestuin. Hier verbouwen 
ze nu samen gewassen, waar de leden van de spaargroep en de 
mensen van hun gemeenschap van profiteren.  

Een ander voorbeeld is Matieu Dabande, zij heeft een kraampje waar 
ze zelfgebakken beignets verkoopt. Met het geld dat ze hiermee 
verdient, betaalt ze het schoolgeld van haar 3 kinderen. Naast het feit 
dat haar leven verbeterd wordt door de spaargroep, beleeft ze ook 
heel veel lol met de groep. 
 
Kosten van het project 
 
Het bekostigen van een spaargroep bestaat uit vier delen:  
 
• De eerste uitgavenpost bestaat uit zogeheten 'opstartkosten'.  

Elke spaargroep krijgt een kluis, pennen, een rekenmachine, 
boekhoudboeken en een eigen t-shirt met de naam van hun 
spaargroep. 
  

• De tweede kostenpost bestaat uit een vergoeding voor de 
partnerorganisatie of NGO waar DEAL ter plaatse mee 
samenwerkt. Mensen van deze NGO bezoeken de spaarsessies 
van de vrouwen wekelijks, geven advies en begeleiding, en 
evalueren het project samen met DEAL.  
 

• Van een derde deel bekostigt DEAL de trainers. Zij geven de 
spaargroepen trainingen in boekhouding, financiële planning en 
ondernemerschap, maar DEAL zoekt ook trainers die een 
specifieke vaardigheid kunnen aanleren, zoals taal, sociale 
vaardigheden, of praktische kennis over producten.  
 

• Als laatste komt DEAL haar eigen vrijwilligers in Nederland 
tegemoet in de reiskosten wanneer er een bezoek wordt 
gebracht aan de projecten. Reizen die nodig zijn om een goed 
contact te behouden met de lokale partnerorganisatie. Zo’n 
bezoek duurt meestal een week, waarin de spaargroepen 
worden bezocht, het project kritisch wordt geëvalueerd en er 
beleidsafspraken gemaakt worden voor de toekomst.  

 
Van de opbrengst van het avondmaalsproject van dit jaar zal 10% 
naar deze reiskosten gaan, het resterende bedrag wordt besteed aan 
de andere drie pijlers van de ondersteuning van een spaargroep. 
De kosten voor de begeleiding van een spaargroep gedurende één 
jaar bedragen ca. € 1.000,-. Met € 3.000,- staat een spaargroep op 
eigen benen. 


