
Het Leids Diaconaal Project

Het Leids Diaconaal Project is binnen de Protestantse gemeente
Leiden de opvolging van het Avondmaalsproject. In de nieuwe
opzet worden ook andere geloofsgemeenschappen van harte
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit ini�a�ef en worden
lokale geloofsgemeenschappen extra uitgedaagd om hun steun
en inzet op een crea�eve manier vorm te geven rond een
specifiek diaconaal doel of thema.

Jaarlijks kiest een commissie vanuit de deelnemende kerken
een nieuw thema of project. In januari wordt vanuit Diaconaal
Centrum De Bakkerij de nodige informa�e aangeleverd aan de
betrokken geloofsgemeenschappen.
Gedurende één of twee maanden ze�en de deelnemende
kerken zich vervolgens in voor het project van hun keuze via
concrete ac�es en/of financiële ondersteuning.

Schoon Water

Dit jaar is er, op voordracht van de Diaconale raad van de Leidse
Binnenstadsgemeente, gekozen voor het thema Schoon Water.

Dit thema biedt mogelijkheden voor ac�viteiten in onze stad,
zoals stadju�en i.p.v. strandju�en, het inrichten van een
openbaar tappunt of aandacht voor verantwoord watergebruik
in de thuissitua�e.
Daarnaast nodigt het thema ook uit om steun te geven aan
waterprojecten elders in de wereld, zoals het slaan van water-
pu�en en het inrichten van sanitaire voorzieningen in ramp-
gebieden of vluchtelingenkampen.

Heel veel succes met de verdere uitwerking!

De folder SCHOON WATER
is een uitgave van:
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E: info@debakkerĳleiden.nl
W: www.debakkerĳleiden.nl
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Ga te rade bĳ de Plastic Soup Foundation.
Download my Little Plastic Footprint-app om je
eigen plastic voetafdruk te verkleinen en
organiseer een Trash Hunt waarbĳ je met zoveel
mogelĳk vrĳwilligers zwerfvuil van de straat haalt.

Vraag de Leidse bioloog, onderzoeker en
brugwachter Auke-Florian om op aanstekelĳke
wĳze te vertellen over zĳn onderzoek, het
plasticprobleem en de natuur in het algemeen.

Steun de stichting Dorcas met hun werk in
Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten
voor een duurzame verandering in het leven van
mensen via onder meer het slaan van waterput-
ten en de aanleg van goede sanitaire voorzie-
ningen.

Organiseer een taartenverkoop of boekenveiling
voor de waterprojecten van Cordaid, waaronder
de bouw van aardbevingsbestendige watertanks
in Nepal en waterpompen aangedreven door
zonne-energie in Indonesië.

Organiseer een sponsorloop voor Stichting
Vluchteling voor drinkwater en sanitaire voorzie-
ningen in talloze vluchtelingenkampen in onze
wereld.

Of misschien vind je een openbare tapkraan bĳ
je eigen kerklocatie wel een goed idee, zodat
vrienden, buurtbewoners, joggers en hondenbe-
zitters hun bidons nog eens bĳ kunnen vullen om
hun dorst te lessen.

Deel met elkaar de handige tips van de Water-
schĳf van Vĳf van Waterschap De Dommel, die
tientallen antwoorden geeft op de vraag: wat kun
jĳ thuis doen om bewuster met water om te gaan
en het water schoon te houden?

Sluit je als geloofsgemeenschap met een
groepje enthousiaste mensen aan bĳ de
wekelĳkse gracht clean-up sessie van de
Plastic Spotter kanovloot in Leiden.

Een menukaart met acht sugges�es en talloze ingrediënten voor
ac�viteiten rond dit thema voor de lokale geloofsgemeenschap.

Naast elke sugges�e vind je een QR code met een link naar de bijbe-
horende website of het betreffende document. Met een eenvoudig
scan appje wordt je direct verwezen naar de aanvullende informa�e
en kun je als lokale geloofsgemeenschap je eigen ac�viteiten vorm-
geven. We wensen iedereen heel veel succes met de uitwerking!


