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We nemen dit najaar langzamerhand afscheid van de
anderhalve meter samenleving. Het aantal gevaccineerde mensen s�jgt nog dagelijks en met de coronacheck
app gaat de samenleving gaandeweg weer rich�ng “het
oude normaal”.

Het kan weer als vanouds

In De Bakkerij verdwijnen de coronas�ckers van de
vloer, worden de vergaderruimtes weer volledig benut
en worden ook de kleine spreekkamers weer beschikbaar gemaakt voor persoonlijke afspraken.
Het mag weer en het kan ook weer met een beetje
gezond verstand.
Zo keert in ons diaconaal centrum, na een periode van
rela�eve s�lte van ruim anderhalf jaar, de vertrouwde
aanloop terug en kan het weer als vanouds gaan borrelen en bruisen aan de Oude Rijn.

Maar wel met nieuwe gezichten

De afgelopen jaren is de personele beze�ng van De
Bakkerij gaandeweg al aardig ververst met de komst
van nieuwe medewerkers en ook in het dagelijks
bestuur van het College van Diakenen is met de komst
van penningmeester Agnes Glastra een start gemaakt
met een nieuwe lich�ng bestuurders in De Bakkerij.
Op 1 juli 2022 hoopt ook coördinator Ton Snepvangers
zijn huidige taken defini�ef over te dragen aan een
drietal nieuwkomers.
Een eerste stap hebben we op 1 oktober al gezet met
de komst van Monniek Leendertse, als professioneel
fondsenwerver voor De Bakkerij.
Ondertussen is ook de sollicita�eprocedure opgestart
voor de posi�e van coördinator van De Bakkerij. Die
hopen we in december van dit jaar af te kunnen ronden, zodat Ton zijn opvolg(st)er vanaf april 2022 wat
wegwijs kan maken in die func�e.
En tenslo�e hee� de parochie HH Petrus en Paulus van
de bisschop van Ro�erdam groen licht gekregen om,
ter vervanging van Ton, op zoek te gaan naar een
nieuwe rooms-katholiek diaconaal werker.
Als alles volgens verwach�ng verloopt, wordt het dus
sowieso een levendig komen en gaan in het nieuwe
jaar.
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Nieuwe werkruimtes

Al die nieuwe medewerkers vragen ook om aangepaste
werkruimtes in ons centrum. Er moeten drie nieuwe
werkplekken gecreëerd worden voor het diaconaal
team. Daarvoor wordt ondermeer de kantoortuin in de
voormalige dagopvang van de dak- en thuislozen aan
de Oude Rijn stevig onder handen genomen.
De plannen liggen al klaar en als alles meezit, zijn die
tegen de zomer van 2022 ook allemaal afgerond.

Vernieuwing en con�nuïteit

Ondanks al die wisselingen en renova�es moet natuurlijk het werk van De Bakkerij gewoon doorgaan en is er
ook in de overdracht aandacht voor het behoud van
het open en gastvrije karakter van ons centrum voor
mensen die met problemen en hulpvragen bij ons
aankloppen.
De bestaande projecten rond de individuele hulp, de
zorg voor ongedocumenteerden, de diaconale inzet van
jongeren en de steun aan ouderen worden met zorg,
aandacht en de nodige crea�viteit ook in 2022 weer
begeleid door onze projectmedewerkers.
In het voorjaar van 2021 hee� het College van Diakenen besloten een punt te ze�en achter de jarenlange
tradi�e van de Avondmaalsprojecten.
In plaats daarvan is gekozen voor een nieuw model om
geloofsgemeenschappen, wijkgemeenten en parochiekernen te betrekken bij lokale of interna�onale projecten, onder de noemer van het “Leids Diaconaal
Project”. U hoort daar in de komende �jd nog meer
van.

Hee� u er ook zo’n zin in?

Al met al liggen er weer plannen te over voor het
nieuwe jaar. Met corona op de terugtocht ontstaat er
weer ruimte voor iets nieuws.
Voorbij het “oude normaal” wenkt alweer een nieuwe
toekomst. Ook voor de mensen in en rond De Bakkerij.
Hee� u er ook zo’n zin in?

Grensgangers en rand�iguren
“Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet
aan de rand van de akker en raap wat blij� liggen niet
bijeen.
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan
niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de
grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen
en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.”
Levi�cus 19,9-10

Velden met graan, goudgeel wuivend koren, dat in het
voorjaar aan het begin van de oogs�jd de landerijen
bedekte van het oude Israël. Heel de familie, de slaven,
dienstknechten en dienstmeiden druk in de weer om
de gave van de akkers te maaien en te bundelen in
schoven.
Alles wordt verzameld, behalve een rand aan de grenzen van het land. Want dat goudgele randje was
bestemd voor de armen en de vreemdelingen, zodat de
God van Israël ook in het komende jaar welwillend zou
neerzien op zijn volk.

Een gast uit Moab

Die zorg voor de armen en vreemdelingen aan de
randen van de akkers zien we terug in het bijbelboekje
van Ruth. Een jonge vrouw uit Moab, een buurland van
Israël, die samen met haar schoonmoeder Naomi
terugkeert naar Betlehem. De vrouwen hebben alles
verloren.
Jaren geleden vertrok Naomi naar Moab om samen
met haar gezin de hongersnood in haar thuisland te
ontvluchten. Maar daar in dat vreemde land verloor ze
in korte �jd haar man en twee zonen en keerde ze
uiteindelijk samen met haar schoondochter Ruth, de
Moabi�sche, berooid terug naar haar geboortegrond.
Bijna iedereen kent wel het plaatje van Ruth, aren
lezend achter de maaiers. Een grensgangster, randfiguur die thuis kwam in haar nieuwe land.

Een dag met een gouden randje

Ze zei het regelma�g omdat ze ondanks haar voortschrijdende jaren nog intens van het leven kon genie2

ten: “Het was weer een dag met een gouden randje.”
Het was een vaak gebezigde uitdrukking van de oma
van mijn vrouw als we bij haar op bezoek gingen.
Een dag met een gouden randje was een dag om te
koesteren in je herinnering. Een dag waarop je Gods
nabijheid haast tastbaar kon ervaren terwijl Hij naar
zijn schepping keek en zag dat het goed was.

Kerk met een gouden randje

Diaconaal werkers in het bisdom Ro�erdam kenden
jaren geleden een overleg dat de veelzeggende naam
“GOM” droeg: Geloven Op Maandag.
In het hart van de lokale geloofsgemeenschap staat het
samen leren, bidden en vieren vaak centraal. Met recht
wordt Gods aanwezigheid en verbondenheid met de
gemeenschap daar op zondag samen in de kerk
gedeeld en gevierd.
Maar aan de rand van diezelfde geloofsgemeenschap,
in het leven van alledag, blij� ook al�jd nog de gelovige
opdracht om zorg te hebben voor de arme en vreemdelingen in ons midden.
Voor mensen in de marge van de samenleving, grensgangers en randfiguren die de aanslui�ng dreigen te
missen met de rest van de maatschappij. Zo staat
diaconie garant voor het gouden randje van de kerk.

Samenleving met een gouden randje

In een samenleving met toenemende ontkerkelijking is
kerk-zijn zelf in de ogen van veel mensen gaan behoren
tot een randverschijnsel van de maatschappij. Wij zijn
zelf als het ware randfiguren en grensgangers geworden voor de wereld om ons heen.
Op die plek kunnen wij ons wellicht nog beter iden�ficeren met mensen die daadwerkelijk niet in tel zijn:
met de s�lle armen, sociaal geïsoleerden, dak- en
thuislozen, verslaafden, vreemdelingen, vluchtelingen
en ongedocumenteerden.
Daar waar in onze samenleving juist deze mensen in de
knel dreigen te raken, kunnen wij als kerken voor hen
garant blijven staan. Door hun nood te signaleren,
onder de aandacht te brengen, stem te geven en hen in
acute omstandigheden �jdelijk op te vangen.

De gouden rand van humaniteit

In een samenleving die soms karaktertrekken dreigt te
vertonen van “Rupsje Nooitgenoeg”, waarin de graanvelden tot over de randen worden kaalgevreten en
vluchtelingen en migranten regelma�g worden gezien
als onwelkome profiteurs en lastpakken, zijn kerken de
bewaarders en bewakers van het gouden randje van
een humane samenleving, waar zo af en toe nog de
glimlach voelbaar is van die ene God die juist oog hee�
voor al het kwetsbare en het kleine.

De Arenleesters

De 19e eeuwse schilder Jean-François Millet (18141875) was een invloedrijk vertegenwoordiger van het
Realisme. Hij speelde een vernieuwende rol in de
Franse kunst en ook onze eigen Vincent van Gogh was
een groot bewonderaar van zijn werk. Net als Millet
wilde Vincent graag het boerenleven schilderen.
In Millet’s schilderij “Les glaneuses”, “De Arenleesters”,
uit 1857, waarvan u een a�eelding op de voorzijde van
dit jaarplan vindt, zien we een drietal gebogen vrouwen die bij de graanoogst achtergebleven aren oprapen aan de rand van het veld.
Deze vrouwen verzamelen hier niet de vruchten van
barmhar�ge landeigenaren die zich het lot van de
armen aantrekken, maar behoren juist tot de slechtst
betaalde landarbeiders van het pla�eland in die �jd.
Met zijn landelijke taferelen was Millet niet alleen
vernieuwend omdat hij in zijn werken boeren en
landarbeiders centraal stelde - wat voorheen nooit
gebeurde - maar wist hij op sub�ele wijze ook aan te
geven dat in zijn ogen juist in hen de belo�e verborgen
lag van een nieuwe �jd voor het Franse rijk.
Zo dragen de arenleesters in het schilderij van “Les
glaneuses” elk een hoofddoek die samen de driekleur
vormen van de Franse vlag.

Verrassende erfgenamen

Dat perspec�ef wordt ook zichtbaar in de geschiedenis
van Ruth. De God van Israël kiest de erfgenamen van
zijn Rijk vaak in de gekste uithoeken van de maatschappij. De weg naar zijn droomrijk van gerech�gheid en
vrede loopt door buurten, die wij vaak links laten
liggen. En Zijn kinderen groeien op op plaatsen, waar
wij onze kinderen soms liever niet heen laten gaan.

Zoals u misschien weet hee� Ruth’s verhaal een "happy
ending": Ruth leert in Betlehem Boaz kennen en ze
krijgen een kind die de naam "Obed", "dienaar", krijgt.
Want in zijn nageslacht treffen we niet alleen de grote
koning David aan, maar uiteindelijk zal Obed ook de
voorvader zijn van de "dienaar van alle dienaren":
Jezus van Nazareth.
Onze Messias is uiteindelijk dus een nakomeling van
Ruth, die ooit als berooide Moabi�sche migrante haar
toevlucht zocht aan de goudgele randen van de graanvelden van Betlehem.
Misschien wist u dat al lang, maar op zich blij� het toch
al�jd weer een verrassend slot. Het doorbreekt menig
verwach�ngspatroon.

Schijn bedriegt

Vaak hebben wij mensen toch het gevoel dat de echte
geschiedenis geschreven wordt in de grote regeringscentra van deze wereld of de hoge kantoorgebouwen
van wereldconcerns. En niet in eenvoudige woonwijken
van Leiden, een asielzoekerscentrum in Katwijk of een
opvanghuis voor ongedocumenteerden.
Maar die werkelijkheid van een leven, zegt het verhaal
van Ruth, hoe beschadigd, uitzichtloos of onbeduidend
het ook lijkt, is daarom nog niet al�jd de waarheid.
Want in de kleinste gehuchten, zoals Betlehem of Nazareth, brengt God soms twee, bijna naamloze mensen
bijeen, om met hen een nieuw begin te maken dat
onze geschiedenis ingrijpend zal veranderen.
Dus misschien meldt zich aanstaande donderdag bij de
Voedselbank of het asielzoekerscentrum in Katwijk
of bij de balie van De Bakkerij wel de vader of moeder,
opa of oma, vriend of vriendin van een man of vrouw
die ooit het aangezicht van onze wereld volledig zal
veranderen.
Alleen daarom al voelen wij ons ook komend jaar weer
geroepen om op te komen en zorg te dragen voor al die
verrassende grensgangers en kwetsbare randfiguren in
onze regio die onverwacht ons pad kruisen.
Ton Snepvangers

Leiden, oktober 2021

Coördinator
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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Doelgroep
• mensen in acute nood
• zorgmijders

Doelgroep
• jongeren van 12-17 jaar in de
regio Leiden e.o.

Doelstelling
• noodopvang (Imani)
• voeding/kleding
• medische zorg
• juridische ondersteuning
• projectondersteuning in
thuisland
• doorbreken sociaal isolement

Doelstelling
• bijbelse inspira�e
• diaconale ac�vering
• sociale cohesie
• interreligieuze en interculturele uitwisseling

Contacten
• Vluchtelingenwerk
• De Fabel van de Illegaal
• GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden)
• COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden)
• Sociale Wijkteams
• Von Münchhausen Leiden
• Veiligheidshuis
• Schuldhulpmaatje Leiden
• Stadsbank Leiden
• Voedselbank Leiden e.o.
• SUN Leiden
• Woningcorpora�es
• Barka
• Goemoers
• UWV/De Werkwissel
• Aemosa
• advocaten/bewindvoerders
• fondsen/sponsors

Contacten
• voortgezet onderwijs
• parochies/gemeenten
• Gemeente Leiden
• Theater Geurend Hooi
• Straatpastoraat Leiden
• Inloophuis Psychiatrie
• De Binnenvest
• S�ch�ng Exodus
• JES Rijnland
• S�ch�ng Present
• De Vrolijkheid/COA Katwijk
• Vluchtelingenwerk
• COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden)
• Voedselbank Leiden e.o.
• Speelgoedbank Leiden
• De Weggeefwinkel
• Oekroe
• Plas�cspo�er
• De Zonnebloem
• COC Leiden
• Swe�erhage Gemiva SVG
• S�ch�ng iDB
• Zelfregiecentrum Leiden
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• ouderen die nog zelfstandig
wonen of in zorgcentra verblijven, maar niet of nauwelijks meer zelfstandig de deur
uit kunnen
Doelstelling
• aansluiten bij persoonlijke
behoe�en
• persoonlijke aandacht en
begeleiding
• doorbreken sociaal isolement
• jongeren en volwassenen
laten ervaren hoe waardevol
contacten met ouderen zijn
Contacten
• vrijwilligers
• zorgcentra
• welzijnsorganisa�es
• huisartsen
• sociale wijkteams
• Hogeschool Leiden
• M25 Leiden Regio
• Incluzio
• Voor Elkaar Leiden
• S�ch�ng Present
• wijkgemeenten en parochiekernen
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• ongedocumenteerden in de
regio Leiden

Doelgroep
• geloofsgemeenschappen
in Leiden

Doelstelling
• opkomen voor het welzijn van
ongedocumenteerden in de
regio Leiden
• hen bijstaan met woord en
daad, advies en concrete hulp
• een vuist maken rich�ng
de lokale poli�ek

Doelstelling
• informa�e en diaconale
bewustwording
• financiële ondersteuning
van lokale of interna�onale
projecten

Contacten
• S�ch�ng Gezondheidszorg
Illegalen Leiden
• Fabel van de Illegaal
• Volle Evangelie Gemeente
Oegstgeest
• lokale poli�ek
• woningbouwcorpora�es
• partnerorganisa�es rond
opvang en steun aan vluchtelingen en statushouders
• Voedselbank Leiden e.o.
• M25 Leiden Regio
• parochies/gemeenten
• fondsen/sponsors

Contacten
opvolging Avondmaalsproject:
• lokale ini�a�even zoals: M25
Leiden, Franstalige Afrikanen,
S�ch�ng Straatpastoraat,
Individuele Hulp, GIL
• interna�onale projecten in
Eritrea, Zimbabwe, Tanzania,
Zuid-Afrika, Sri Lanka,
Nicaragua en het MiddenOosten
• Cordaid
• Kerk in Ac�e
• Adventsac�e RK Kerk
Nederland
• Vastenac�e

PRO JECTEN
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Doelgroep
• partnerorganisa�es en
opkomende ini�a�even

Doelgroep
• werkzoekenden uit
Leiden e.o.

Doelstelling
• incidentele ondersteuning op
het terrein van planning,
programmering, organisa�e,
financiering en/of publiciteit

Doelstelling
• individuele begeleiding aan
werkzoekenden
• die niet op�maal begeleid
kunnen worden via reguliere
begeleidingstrajecten
• en zelf niet beschikken over
de middelen voor professionele coaching

Contacten
• Leidsche Maatschappij van
Weldadigheid
• SUN Leiden
• De Fabel van de Illegaal
• S�ch�ng GIL
• Volle Evangelie Gemeente
Oegstgeest
• Woningbouwcorpora�es
• S�ch�ng De Werkwissel
• S�ch�ng Straatpastoraat
Leiden
• S�ch�ng Thuis in Taal
• S�ch�ng Present
• Geloofsgemeenschap
De Rank in Katwijk
• Zeilweken Wijde Aa
• Levensbeschouwelijk
Pla�orm Leiden
• Raad van Kerken Leiden

Contacten
• Aemosa
• Sociale Wijkteams
• Vluchtelingenwerk
• De Binnenvest
• Zorg en Zekerheid
• UWV
• Visie-R
• Ervaring werkt
• Leidse Pas
• Radius
• Duende Produc�es
• De Bruine Boon
• Perfect Plus
• Dress for Succes Leiden
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• vrouwen van uiteenlopende
sociale en culturele achtergronden
Doelstelling
een pla�orm bieden voor:
• ontmoe�ng (sociale cohesie)
• onderlinge steun en uitwisseling
• informa�e en inzicht
• ac�vering
• empowerment
Contacten
• S�ch�ng Arabische Vrouwen
Narcis
• Sorop�misten Leiden
• Hogeschool Leiden
• Vrouwen uit de lokale poli�ek
• VrouwKind Centrum Leiden
• Inloophuis Psychiatrie
• Visie-R
• De Binnenvest
• S�ch�ng Piezo
• Radius
• Rosa Manus
• Gemeente Leiden
• Dress for Succes Leiden
• Zonta
• Museum Volkenkunde

Doelgroep
• dak- en thuislozen
in Leiden e.o.

Doelgroep
• kraamvrouwen en hun
kinderen

Doelstelling
• pastorale presen�e
• daar waar het leven van
dak- en thuislozen zich
afspeelt (outreachend)
• in de vorm van aandacht,
trouw en respect
• rond vragen van zingeving
en perspec�ef
• herstel van eigenwaarde en
geloof in eigen talenten
• en steun bij de vorming van
een nieuw sociaal netwerk

Doelstelling
• inzameling babykleding
• uitgi�e van babypakke�en en
benodigdheden op verzoek
van hulpverlenende instan�es

Contacten
• De Binnenvest
• Inloophuis Psychiatrie
• sociale wijkteams
• wijkagenten
• Von Münchhausen Leiden
• Individuele Hulp De Bakkerij
• M25 Leiden Regio
• fondsen/sponsors

Contacten
• S�ch�ng Babyspullen
• Vluchtelingenwerk
• Aemosa
• Babyhuis Leiden
• S�ch�ng De Binnenvest
• LUMC
• Voedselbank Leiden e.o.

ONDERSTEUNING
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Doelgroep
• oud- en nieuwkomers uit
Leiden vanuit diverse culturele en levensbeschouwelijke
achtergronden
Doelstelling
• bevordering sociale cohesie
• s�mulans tot ontmoe�ng en
culturele uitwisseling
• kennismaken met en proeven
van elkaars culturele gerechten
• kennismaken met elkaars
eetgewoonten, rituelen en
muziek
Contacten
• Mul�cul�koken
• Levensbeschouwelijk
Pla�orm Leiden
• vrijwilligers van de Marekerk
• culturele pla�orms
• partnerorganisa�es rond
opvang en steun aan vluchtelingen en statushouders
• M25 Leiden Regio
• parochies/gemeenten
• buurthuizen/wijkcentra
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• huishoudens in Leiden die
leven onder de armoedegrens
Doelstelling
• het bieden van wat extra
financiële ruimte in de vorm
van boodschappenbonnen in
de zomerperiode
• als andere mensen via het
vakan�egeld ook wat extra
financiële ruimte hebben
• en Voedselbankpakke�en
beperkter zijn in omvang
• monitoren van de armoedeproblema�ek in Leiden
Contacten
• SUN Leiden
• parochiekernen en
(wijk)gemeenten
• sociale wijkteams
• welzijnsorganisa�es
• schuldhulpverlening
• overige partnerorganisa�es
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• inwoners van Leiden e.o.
Doelstelling
• gastvrijheid
• informa�e over de cultuurhistorische achtergronden van
panden aan de Oude Rijn
• inzicht in de hulpverlening
vanuit kerken in Leiden door
de eeuwen heen
• aandacht voor de actuele
diaconale inzet van kerken in
en vanuit De Bakkerij
• bekendheid genereren bij een
brede doelgroep
Contacten
• organisa�e Open Monumentendagen Leiden
• afstemming met naburige
panden op de route
- deelname van De Bakkerij
is a�ankelijk van
een passend jaarthema -

Doelgroep
• inwoners van
Leiden

Doelgroep
• gemeenteleden
• parochianen

Doelstelling
• aandacht voor slachtoffers
van onrecht en oorlogsgeweld in onze wereld
• interculturele ontmoe�ng
en uitwisseling
• sociale cohesie
• bewustwording en ac�vering

Doelstelling
• specifieke aandacht genereren voor de diaconale
opdracht van de kerk:
- in liturgie en catechese
- via gerichte ac�viteiten
- introduc�e van nieuwe
projecten
- achtergrondinforma�e
over diaconale knelpunten
- diaconale handreikingen,
werkvormen en materialen
- publiciteit
• reflec�e en ac�vering

Contacten
• MOV/ZWO Leiden
• parochiekernen en
(wijk)gemeenten
• Pax Nederland
• Gemeente Leiden
• Raad van Kerken Leiden
• Levensbeschouwelijk
Pla�orm Leiden
• Charter for Compassion
Leiden
• Vluchtelingenwerk
• Amnesty Interna�onal
Leiden
• bij het thema betrokken
partners
• fondsen/sponsors

Contacten
• parochiekernen en (wijk)
gemeenten
• organisa�es in het netwerk
van De Bakkerij

ACTIVITEITEN
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Lopende zaken en aandachtspunten
Beheer en service
voor ruim twin�g organisa�es
en projecten

Publiciteit en informa�e
rond het diaconale werk in en
vanuit De Bakkerij

Advies en ondersteuning
rond nieuwe ini�a�even en
ontwikkelingen

Gemeenschapsopbouw
met vrijwilligers, vrienden en
bewoners van De Bakkerij

Aandacht
voor ontwikkelingen en
knelpunten in de stad

• bemensing ontvangstbalie
(werving, instruc�e en begeleiding vrijwilligers)
• onderhoud, (her)inrich�ng en
beveiliging van het gebouw
• interne verhuizingen
• tentoonstellingen
• herstelwerkzaamheden
• beheer, onderhoud en
vervanging inventaris
• beheer en onderhoud computernetwerk en audiovisuele
voorzieningen
• planning, overleg en facturering rond verhuur en gebruik
van ruimtes in De Bakkerij

• vormgeving en onderhoud
van vier websites en twee
Facebookpagina's, Instagram
• ontwerp en vormgeving van
posters, flyers, folders, banners etc. voor projecten en
ac�viteiten en De Bakkerij in
het algemeen
• verzorging Actuele Info ter
voorbereiding van het College
van Diakenen en het Parochieel Diaconaal Beraad
• persberichten, kopij en
visuals voor kerkbladen,
interviews en ar�kelen in
landelijke bladen, interviews
voor radio en tv
• informering van poli�eke
frac�es, overleg met de
gemeente
• vier maal per jaar de uitgave
van de digitale nieuwsbrief
Bakkerij Bericht
• voorbereiding en vormgeving
van het jaarplan en jaarverslag
• ontvangst, informering en
rondleiding van groepen
(predikanten, diakenen,
theologiestudenten, pastoraatsgroepen, vormelingen)
• presenta�es van ons werk bij
groepen extern (conferen�es,
organisa�es, gemeenten en
parochies)

• informa�e en advies aan de
Gemeente Leiden, poli�eke
par�jen, Bisdom Ro�erdam,
diaconieën en parochies
• meedenken over nieuwe
projecten (Resto van Harte,
Schuldhulpmaatje, wijkgericht jeugdwerk Leiden ZW,
Jobgroups Leiden, S�ch�ng
Vrouwennetwerk Leiden,
de Mobiele Theebrigade,
S�ch�ng De Werkwissel, de
opzet van een bed, bad en
broodvoorziening in Leiden,
Hotspot Samos, LOF, COOL)
• backoffice-werkzaamheden
voor ac�viteiten van de Raad
van Kerken, Freedom Walk
Leiden, Interna�onale Vrouwendag Leiden en andere
lokale ini�a�even zoals de
tentoonstelling Toegewijde
Kunst, Songs of Freedom
Leiden, het Leids Ongedocumenteerden Fonds en het
Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden
• ondersteuning rond publiciteit, fondswerving en werving
via het netwerk van De Bakkerij
• netwerkontmoe�ngen en
overleg met organisa�es en
instellingen, regionale en landelijke partners

• organisa�e Bewonerslunch
voor medewerkers en vrijwilligers van organisa�es in De
Bakkerij
• Kerstborrel of High Tea waarbij vrijwilligers in het zonnetje
worden gezet
• werving, administra�e en
informering van Vrienden
van De Bakkerij
• de jaarlijkse informele
Nieuwjaarsontmoe�ng
• tweejaarlijkse Paasbrodenac�e
• ontmoe�ng en overleg met
diaconieën in de regio
• voorgaan in vieringen bij betrokken (wijk)gemeenten en
parochiekernen

• �jd en aandacht vrijmaken
voor mensen met acute
hulpvragen
• oog en oor hebben voor
berichten en rapporten over
mensen in de knel
• signaleren als hulpverlenende instan�es of bestaande
regelingen niet (meer) voldoen en hulpvragen structurele vormen aannemen
• waar nodig aan de bel trekken
en zelf noodvoorzieningen
treffen
• eventueel zelf, samen met
andere partners, aanvullende
hulp organiseren via de start
van een pilot-project

Fondswerving
en verantwoording
voor 90% van onze projecten
en ac�viteiten
• overleg met projectadviseurs,
sponsors en subsidieverstrekker
• afstemming projectplan,
begro�ng en dekkingsplan
• inhoudelijke en financiële
verantwoording
• inzamelingsac�es, crowdfunding
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Leer- en ervaringsplek
voor vrijwilligers, stagiairs en
open sollicitanten
• voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
• studenten theologie
• studenten maatschappelijk
werk en dienstverlening

LOPEND E ZAKEN

Foto: Banksy’s “Agency Job”
Bristol Exhibi�on, 2009

