
In 1981 benoemde de Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden Anton 
Dronkers tot diaconaal predikant. Vijfentwintig jaar geleden, op 17 januari 
1986 opende Diaconaal Centrum De Bakkerij zijn deuren. Dat was een 
antwoord op de in voorgaande decennia gevormde verzorgingsstaat waarin 
liefdadigheid plaats maakte voor rechten en veel traditionele diaconale 
activiteiten overbodig werden. De Diaconie sloeg hiermee een nieuwe weg 
in: het uitgangspunt voor het werk vanuit De Bakkerij werd ‘helpen waar 
geen (andere) helper is’.

Vijfentwintig jaar Diaconaal Centrum De Bakkerij is 
een goede reden om terug te kijken op wat die 
nieuwe diaconale weg ons gebracht heeft. Maar het 
is nog meer een reden om vooruit te kijken. 

De verzorgingsstaat heeft vandaag de dag voor 
velen afgedaan. Politici zijn druk bezig onze 
maatschappij te veranderen. 
Hierbij klinken trefwoorden als autonomie, iedereen
moet meedoen, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, 
vrije markt en verantwoordelijke maatschappij. 

Welk antwoord hebben diaconale organisaties op de 
maatschappelijke koers die Nederland inslaat? 
Wat betekent het dat de sociale zekerheid afneemt, 
waardoor veel minder mensen recht hebben op 
ondersteuning door de staat? 
Moet de diaconie daarop reageren met 
ouderwetse liefdadigheid? 

Kortom:Wordt het weer brood 
en soep uitdelen?

Deze en meer vragen staan 
centraal tijdens het symposium 
dat wordt georganiseerd als sluit-
stuk van het jubileumjaar van 
Diaconaal Centrum De Bakkerij. 

Sprekers

Drie sprekers vertellen het verhaal van de 
veranderende maatschappij, de gevolgen van 
landelijk beleid voor welzijn en zorg in de stad 
Leiden en van 25 jaar diaconale hulpverlening 
in De Bakkerij. Die sprekers zijn:

Mevrouw Drs. Kathleen Ferrier, 
lid Tweede Kamerfractie van het CDA
Mevrouw Els Koster, 
voorzitter Raad van Bestuur Libertas Leiden

Prof. dr. Peterhans van den Broek, 
oud voorzitter Hervormde Diaconie Leiden/ 
Gezamenlijke Diaconieën

Ideeënmarkt

Tijdens een lopende lunch kunt u op een 
ideeënmarkt uw gedachten vormen en uw 
ideeën spuien over de toekomst van de 
diaconie. 
In een plenaire sessie wordt uw mening over 
de toekomst van het werk van de diaconie 
gepeild. Met als eindresultaat een aantal 
concrete, richtinggevende doelen voor het 
diaconale werk in de komende jaren.

De Thema’s

      1. De vreemdeling; 
      2. De arme; 
      3. De ontheemde; 
      4. De verre naaste; 
      5. De oudere; 
      6. De jongere; 
      7. Open marktplaats.

     Om warm te lopen

Op de website van De Bakkerij vindt u de 
nodige achtergrondinfo bij de verschillende 
thema’s: www.debakkerijleiden.nl

Programma

10.00  Ontvangst
10.20  Opening 
10.30  Staat en maatschappij: het moet anders!

Kathleen Ferrier

10.55   Vragen
11.05   Welzijn en zorg in de stad: gaat het anders?

Els Koster
11.30   Vragen
11.40   Pauze 
12.00   25 jaar De Bakkerij: omzien om te veranderen.

Peterhans van den Broek
12.20   Jubileum Videoproductie 

“Rondom De Bakkerij”
12.40   Vragen
12.50   Presentatie stripverhaal 

“Het Geheim van de Bakkerij”

13.00   Lunch en ideeënmarkt
14.30   Plenaire bespreking van de ideeën
15.45   Afsluiting

             Na afloop wordt u uitgenodigd voor een drankje in het 
nabijgelegen Diaconaal Centrum De Bakkerij en is er 
gelegenheid voor een korte rondleiding

Wordt het weer
brood en soep uitdelen ?

Symposium ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan
van Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden.

Organisatie
Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden 
in samenwerking met Protestantse Theologische Universiteit, 
vestiging Leiden

Inschrijving
- via bijgaand formulier per post te sturen naar
  Secretariaat Diaconie PgL en RK, 
  Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden
- via het formulier op de website www.debakkerijleiden.nl

Kosten

€ 15,- per deelnemer (incl. lunch, koffie en thee)

Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van € 15,- op 

rekening 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden 

te Leiden o.v.v. symposium.

1. Kinderrechtenhuis

2. De Bakkerij

Reisinformatie

Voor informatie over de 
bereikbaarheid van het 
symposium met het
openbaar vervoer en de 
diverse mogelijkheden 
om uw auto te parkeren, 
verwijzen wij u graag 
naar de website van 
Diaconaal Centrum 
De Bakkerij:

www.debakkerijleiden.nl


