
…	  bakte	  écht	  brood	  	  
 
In de 17de eeuw werd in het Huiszittenhuis een bakkerij gebouwd, omdat 
het te duur werd brood voor de armen bij de bakkers in de stad te kopen. 
Twee ovens, uit de 17de eeuw en uit 1930, herinneren nog aan de 
Armenbakkerij, evenals de naast de bakkerij gebouwde pakhuizen voor 
het graan. Na de kerkdienst in de armenkerk, de Bethlehemskerk, 
kregen de armen een loden broodpenning en in de winter een turfloodje. 
Daarmee kon brood en turf gehaald worden aan de Oude Rijn.  
Nu wonen er studenten in de Graanpakhuizen. 
 
	  
…	  vraagt	  ook	  uw	  steun	  
 
Beide diaconieën krijgen geen subsidie. Het werk wordt betaald uit 
diaconale collecten in de kerken, giften, legaten en schenkingen, uit 
rente en verhuur van de bezittingen en bijdragen van fondsen, 
diaconieën en caritas instellingen uit de regio.  
Voor de hulp aan ieder die dat nodig heeft is steeds meer geld nodig.  
Structureel steunt u De Bakkerij door Vriend van De Bakkerij te worden 
via de website, of de bon in de Vriendenfolder. 
 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 
Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden 
T:  071 – 5144965 

E:  info@debakkerijleiden.nl 
W: www.debakkerijleiden.nl  
W: www.m25leiden.nl 

 
Rekeningnummers: 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden: 97065 
Vrienden van De Bakkerij: 7820129 
 
Meer (actuele) informatie: 
Diaconie-Bericht (2x per jaar) 
Leids Kerkblad en Rondom de Kerk (8x per jaar) 
Brochure: De Bakkerij in Beeld 
Stripboek: Het Geheim van De Bakkerij 
Symposiumverslag: Wordt het weer brood en soep uitdelen? 
DVD: Rondom De Bakkerij 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE	  BAKKERIJ…	  helpt	  waar	  geen	  helper	  is	  
 

Diaconaal Centrum De Bakkerij is 
sinds 1986 een modern kerkelijk 
centrum voor hulpverlening aan 
mensen in nood, midden in de stad 
Leiden. 
Thuisplek van de Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden en de 
Rooms Katholieke Diaconie Leiden,  
die in nauwe samenwerking met 
partnerorganisaties, ‘helpen waar 
geen helper is’. 
Het werk van De Bakkerij wordt 
gesteund door diaconieën en 
parochies uit de regio. 
 
…	  staat	  open	  voor	  iedereen	  	  
 

Met speciale aandacht voor: 
  

• vluchtelingen en illegale mensen 
• dak- en thuislozen  
• mensen die dreigen te 

vereenzamen  
• of in financiële problemen raken 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de weg van Jeruzalem 
naar Jericho ligt een zwaar 
gewonde man, slachtoffer 
van een roofoverval.  
Een reiziger ziet dat er 
dringend hulp nodig is, 
verbindt de wonden,  
brengt de toegetakelde man 
naar een herberg en regelt 
verzorging voor hem.  
De reiziger voelt zich 
spontaan geroepen de ander 
te helpen, herkent de 
vreemdeling als zijn naaste.  
 
Heb je naaste lief als jezelf, 
help waar geen helper is, en 
besef ook dat je daar als 
mens toe geroepen bent.  
Dat laat Jezus ons in het 
evangelie van Lucas 
opnieuw ontdekken in het 
verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. 
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…	  is	  klein,	  maar	  super	  actief	  
 

Het team van de diaconieën bestaat uit:  
 

• Het diaconaal team: 
Ton Snepvangers, coördinator en diaconaal werker RK 
Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker PgL 
Chantal Knulst, secretaresse 

• Ondersteund door: 
een medewerker voor de financiële administratie   
en een conciërge 

• Projectmedewerkers: 
Jeroen Ernst, M25 Leiden Regio 
Tamara Breton, Diaconie Franstalige Afrikanen 
Patricia Mabolia, Diaconie Franstalige Afrikanen 

• Ruim 50 vaste vrijwilligers. 
 

…	  organiseert	  hulp	                            
 

We sporen actief maatschappelijke 
noden op en vragen daarvoor 
aandacht van de bestaande 
hulpverlening.  
Indien nodig starten we aanvullende 
hulpprojecten en brengen die onder in 
nieuwe zelfstandige organisaties:   
 
…	  helpt	  anderen	  helpen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• we werken graag samen 
• we ondersteunen parochies en 

(wijk)gemeenten in het opsporen  
en begeleiden van hulpvragen 

• we helpen mensen, met name jongeren, die zich vrijwillig willen 
inzetten voor anderen, bij het vinden van passende activiteiten 

• en we ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete  
hulpverlening en opkomende organisaties 

 
 

 
 
 
 
 

…	  ondersteunt	  projecten	  veraf	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
Dat doen we met financiële steun,  
advies én daadwerkelijk hulp.  
Al ruim twintig jaar steunt De Bakkerij  
diverse diaconale projecten in Roemenië.  
Daarnaast geven we ook advies en concrete 
hulp aan kleinschalige projecten in Afrika. 
 
…	  biedt	  thuisplek	  en	  uitvalsbasis	  	  
 
Behalve beide diaconieën hebben nog 
zeventien andere hulpverlenende            
organisaties - waarvan er twee graag 
anoniem willen blijven - hun kantoor in 
De Bakkerij.  
 
Daarnaast vinden instellingen van 
binnen en buiten De Bakkerij hier hun 
vergaderplek, ruimte voor maaltijden, 
studiedagen en manifestaties of een 
gastvrij vertrekpunt voor diaconale 
wandelingen, boottochten en andere 
vormen van inspiratie en ontmoeting. 
 
…	  is	  al	  eeuwenoud	  
 
Vanaf de locatie van De Bakkerij bieden 
de kerken al zes eeuwen hulp aan Leidenaren.  
Vóór de Reformatie stond er het Barbaragasthuis, later Huiszittenhuis 
geheten. Vanuit dit huis werden de thuiswonende of huiszittende armen 
bedeeld. Zij kregen o.a. kleding, soep, turf en brood.  
De Goemoers, formeel het College van VrouwenKraammoeders, 
deelden vanaf 1582 babypakketten uit aan arme kraamvrouwen. Hun 
historische regenten- of Goemoerskamer, met monumentale schouw is 
er nog steeds; de hulp aan moeder en kind gaat door tot aan vandaag. 
 

 
 
 
 
 
 

• Vluchtelingenwerk  
• maatschappelijke 

opvang De Binnenvest   
• Inloophuis Psychiatrie 
• St. Uitgeprocedeerde 

Vluchtelingen (STUV) 
• Leiden Stad van 

Vluchtelingen 
• Gezondheidszorg 

Illegalen Leiden (GIL) 
• (ex-) gedetineerden 

Exodus Leiden 
• Straatpastoraat Leiden 
• Voedselbank Leiden e.o.  

 

• Adviesraad WMO 
• Amnesty International 
• Bureau 

Discriminatiezaken 
• De Goemoers 
• Hentina Backer Stichting 
• Hofjes Hervormde 

Diaconie 
• Leergeld 
• Nu voor Later 
• Oriëntatiejaar    
• Present 
• Straatpastoraat Leiden 
• Thuis in Taal 
• Vluchtelingenwerk ZHN 
• Ypsilon 
• Zilverling   

 


