


Diaconaal Weekend 2021

In het weekend van 13 en14 november 2021
staat in de Leidse kerken de diaconie weer
even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het
motto: “Even buurten en er gaat een wereld
voor je open”.
Want zoals elk jaar proberen we ook dit keer
weer een prikkelende impuls te geven aan de
diaconale roeping en opdracht van lokale
kerken in Leiden.

Lessen van de lockdown

Als de afgelopen periode van de coronacrisis
ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat wĳ
mensen elkaar nodig hebben. In de zorg en
aandacht voor elkaar, in dagelĳkse contacten,
een arm om je schouder, een helpende hand,
een praatje in de straat, een maatje om te
chillen of een soulmate om te shoppen.

Even buurten

Nu we als samenleving langzamerhand weer
terrein winnen op het coronavirus ontstaat er
weer extra ruimte om er samen op uit te gaan.
Onze suggestie: ga eens even buurten.

Trek de wĳk in en kĳk met een frisse blik om je
heen. Bezoek een nabĳgelegen moskee in de
wĳk of nodig eens wat naaste buren van de kerk
uit op de koffie.
Breng je buurt in kaart of ga in gesprek met
sleutelfiguren: de wĳkagent, vrĳwilligers uit het
buurthuis of leden van het Sociale Wĳkteam.
Vraag kinderen en jongeren een tekening, colla-
ge of ontwerp te maken van de wĳk van hun
dromen. Nodig lokale creatievelingen, kunste-
naars, fotografen en muzikanten uit de mooiste
plekjes in beeld te brengen of in klanken te
vangen. Kortom: ga als kerkgemeenschap
gewoon eens even buurten.

Mis het niet

Meld je ook aan
en laat je inspi-
reren door de
geuren, kleuren,
smaken, klan-
ken, verhalen
en gezichten
van je naaste
buren in
Leiden.

Lees er meer
over op de
achterzĳde
van deze
folder...

In Leiden ligt de wereld voor het oprapen

Volgens recente cĳfers van de Monitor van
internationals in Leiden, heeft 32,2% van de
Leidse bevolking een migratieachtergrond en
heeft 11,6% een buitenlandse nationaliteit. Dus
waar je ook de deur uit gaat: in Leiden ligt de
wereld voor het oprapen.
Dus leer je naasten kennen, wees geen vreem-
de. Breek het ĳs, ga eens winkelen met je
Marokkaanse buurvrouw bĳ Mabroek en wissel
lekkere recepten uit. Er is nog een wereld te
winnen.

Wĳ geven dit keer al een voorproefje

Op donderdag 11 november, de feestdag van
Sint Maarten, die als Romeins soldaat zĳn
mantel deelde met een bedelaar bĳ de stads-
poort van Amiens, organiseert De Bakkerĳ een
spectaculaire ontmoetingsmaaltĳd in de Mare-
kerk voor oud- en nieuwkomers in Leiden om
met elkaar het (samen)leven te vieren.



Wat staat er
op het menu?

• Gerechten uit alle
windstreken van de aarde;

• Muziek uit Afrika, Azië,
Europa en Zuid-Amerika;

• Een spectaculaire
modeshow met creaties
die een kleurrĳke mix tonen
van diverse culturele
invloeden: couture mondial
extravaganza!

• Verrassende ontmoetingen
met mede-Leidenaren,
buurtgenoten, stadsgenoten,
oud- en nieuwkomers, jong
en wat extra belegen.

In verband met gezondheids-
richtlĳnen is er beperkte ruimte,
dus meld je aan via:

info@debakkerĳleiden.nl

o.v.v. Ontmoetingsmaaltĳd,
je naam en het aantal personen
die je meeneemt.

Ja, we checken op vaccinatie,
recente test of herstel van corona.

Diaconaal Centrum De Bakkerĳ en
partners organiseren dit jaar een

Ontmoetingsmaaltĳd
Extravaganza!

• Een betoverende mix van geuren,
kleuren, smaken en klanken;

• een feest van culturele en levens-
beschouwelĳke diversiteit;

• een verrassende kruisbestuiving
van alle continenten in de stad Leiden;

• een uitnodiging tot grenzeloze
ontmoeting en gastvrĳheid;

• een uitbundige viering van het leven.

Dat wil je toch
niet missen?


