Ruimte scheppen
Had u er ook zo’n moeite mee?
Met afstand houden?
Het afgelopen jaar was wel het jaar waarin we
met elkaar ruimte moesten maken, afstand moesten houden, om iedereen die kwetsbaar is te behoeden voor het coronavirus. Dat viel voor heel
veel mensen niet mee.
Het zit velen van ons kennelijk eerder in het bloed
om waar mogelijk ruimte te claimen, het handdoekje vast op de strandstoel aan de rand van het
zwembad te leggen en zo onze plaats in de wereld
op te eisen, dan om de deur voor een ander open
te doen.
Heilzaam
Tegelijker�jd zien we op allerlei terreinen dat
ruimte maken heilzaam kan zijn. Zo hebben we
afgeleerd rivieren alleen maar te beteugelen en is
er ruimte gecreëerd voor grotere uiterwaarden,
ontpoldering en de aanleg van nevengeulen om
rivieren weer wat ruimte te geven.
Landbouwgronden worden weer teruggegeven
aan de natuur en langzamerhand groeit ook het
besef dat de ruimte en welvaart die we voor onszelf opeisen op onze planeet volop bijdraagt aan
de opwarming van de aarde.
God trekt zich terug
Ruimte maken is ook een concept uit de joodse
kabbala. Binnen de mys�eke school rond rabbi
Isaac Luria, in het zes�ende eeuwse Safed, werd
het begrip tsimtsoem geïntroduceerd.
Tsimtsoem wilde een antwoord geven op de
vraag: Als God overal is, hoe kunnen de dingen
dan bestaan? Twee verschillende en�teiten (God
en alles wat niet God is) kunnen niet dezelfde
ruimte innemen. Het mys�eke, kabbalis�sche
antwoord op die vraag is dat God zich als het ware
moest terugtrekken zodat de eindige wereld –
ruimte en �jd en de dingen die zich daarin

bevinden – tevoorschijn kon komen. Scheppen is
vooral ook ruimte maken.
Raken aan het oneindige
God is daarmee niet verdwenen uit de schepping.
Hij is niet de grote afwezige, de klokkenmaker die
de wereld creëert en daarna afstand neemt van
zijn handwerk.
Volgens het scheppingsverhaal werd het universum in zes dagen gemaakt, maar de schepping
nam zeven dagen in beslag. De zevende dag werd
heiligverklaard door God als een venster in de �jd,
waardoor we Gods aanwezigheid nog al�jd kunnen ervaren.
Wij mensen zijn, aldus datzelfde scheppingsverhaal, evenbeeld van God. Wij zijn net als God in
staat om ons een wereld voor te stellen die er nog
niet is en ook in staat die te laten ontstaan.
Die zevende dag, de sabbat, is de ruimte die wij
maken voor God in de �jd. Die dag valt ons druk
doen s�l, worden wij weer even schepselen in
plaats van scheppers en sparen wij bewust ruimte
uit voor het heilige in ons bestaan.
Heilig
De Duitse theoloog Rudolf O�o schreef in 1917 al
dat het heilige de essen�e is van iedere religie.
De ervaring van het goddelijke als das ganz Andere, het totaal vreemde. Heiligheid was in zijn ogen
het mysterium tremendum et fascinans – het gevoel in de aanwezigheid te zijn van iets angstaanjagends en fascinerends tegelijk.
De Ander
In het beroemde verhaal van de brandende
doornstruik aan de voet van de Horeb (Ex.3,1-10)
komt Mozes tot het besef dat hij op heilige grond
staat. Huiveringwekkend en uitdagend tegelijk.
Net als de opdracht die hij krijgt om zijn volk weg
te leiden uit het mach�ge slavenhuis van Egypte.
God presenteert zich hier als de mach�ge Ander
die Mozes zijn nieuwe bestemming aanzegt, maar
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zich ook tegelijker�jd iden�ficeert met alle machteloze anderen die gebukt gaan onder het juk van
de slavendrijvers van Egypte.
Heilige grond
Heiligheid is de ruimte die we scheppen voor God
als de Ander – door eerst en vooral te luisteren,
niet te spreken, door te zijn en niet meteen te
handelen, door je los te maken van je eigen plannen en je pogingen om de wereld je wil op te
leggen, zodat er ruimte ontstaat voor Gods doeleinden.
Zo vond ook een Samaritaan ergens langs de weg
van Jeruzalem naar Jericho, anders dan verwacht
of gepland, zijn bestemming, zijn heilige grond
(Lc.10,25-37). De gewonde man langs de kant van
de weg is verontrustend en onontkoombaar fascinerend tegelijk. Als iemand hem later gevraagd
zou hebben waarom hij de man geholpen had, zou
hij waarschijnlijk geantwoord hebben: “Wat kon ik
anders dan?”
Het appèl van de Ander
Zo vindt ieder van ons op een dag zijn of haar
heilige grond. Een dag waarop je onontkoombaar
geroepen wordt naaste te zijn, ruimte te scheppen
in je keurig geplande leven, je veel te vol gepropte
agenda, je goede voornemens, keurig aangeharkte
vooroordelen en vaste overtuigingen.
Je kunt natuurlijk wegkijken, er met een grote
boog omheen lopen, zoals ook de priester en
Leviet dat doen in het verhaal van de Samaritaan.
Maar die ene blik, die ene vraag zal je toch al�jd
blijven achtervolgen.
Ruimte scheppen in het nieuwe jaar
En zo werd ook De Bakkerij afgelopen jaar onverwacht geconfronteerd met de voor�jdige slui�ng
van de bed, bad en broodvoorziening voor ongedocumenteerde vluchtelingen in onze stad.
Mensen die vaak al jarenlang op zoek zijn naar
een nieuwe thuisplek, maar steeds opnieuw voor
dichte deuren staan.
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In 2021 hopen we ze samen met enkele partnerorganisa�es allemaal weer fatsoenlijk onder dak
te brengen en de gemeente Leiden opnieuw te
overtuigen van haar zorgplicht voor deze mensen
in de marge van onze samenleving, die keer op
keer het slachtoffer worden van malafide werkgevers, huisjesmelkers en gebrekkige medische zorg.
Diaconie is ruimte maken
Daarnaast hopen we met M25 Leiden Regio ook
weer ruimte te scheppen en kansen te creëren
voor honderden jongeren die zich in willen ze�en
voor mensen die wat extra steun goed kunnen
gebruiken.
Met Oma gaat op Stap �jd en ruimte vrij te maken
voor ouderen die met wat hulp en aandacht er
graag weer eens op uit willen.
Met onze Zomerbonnen weer even wat ruimte te
creëren in benauwende financiële �jden en met
onze Individuele Hulp te luisteren naar verhalen
van mensen die nauwelijks gehoor meer vinden
en samen met hen te zoeken naar oplossingen van
korte of langere duur voor de problemen die hen
boven het hoofd dreigen te groeien.
Lange adem
Diaconie is vaak niet een kwes�e van snelle oplossingen, maar juist van �jd en aandacht, trouw en
vastberadenheid, geduld en crea�viteit. Diaconie
is een kwes�e van lange adem.
Maar zelfs wat dat betre� kunnen we ons spiegelen aan het scheppingsverhaal in de Schri�, want
ook dat begint met de ruach elohim, de Geest of
adem van God, die zwevend boven de oerwateren
op zoek ging naar de eerste tekenen van leven
(Gen.1,2).
Ton Snepvangers

Leiden, oktober 2020

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
• hulp bij uitkeringen/toeslagen
• juridische ondersteuning
• projectondersteuning in
thuisland
• doorbreken sociaal isolement

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

Contacten
• Vluchtelingenwerk
• Fabel van de Illegaal
• GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden)
• COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden)
• LOF (Leids Ongedocumenteerden Fonds)
• 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
• onderwijsinstellingen
• M25 Leiden Regio
• Incluzio - Goede Buur
• i-Doe
• S�ch�ng Present
• wijkgemeenten en parochiekernen
• fondsen/sponsors

Doelgroep
• protestantse gemeenten in
Leiden e.o.
• parochiekernen in Leiden
Doelstelling
• informa�e en diaconale
bewustwording
• financiële ondersteuning van
lokale of interna�onale
projecten
Contacten
• 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

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

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
• S�ch�ng Urgente Noden
Leiden
• De Fabel van de Illegaal
• Gezondheidszorg Illegalen
Leiden (GIL)
• Volle Evangelie Gemeente
Oegstgeest
• Woningbouwcorpora�es
• S�ch�ng De Werkwissel
• S�ch�ng Straatpastoraat
Leiden
• Netwerk Levensvragen 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
• Libertas
• Radius
• Rosa Manus
• Gemeente Leiden
• Dress for Succes Leiden
• Zonta

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
• vrouwen van uiteenlopende
sociale en culturele achtergronden uit Leiden e.o.
Doelstelling
• viering van de Interna�onale
Vrouwendag in Leiden met:
- onderlinge ontmoe�ng
- uitwisseling en discussie
- informa�e en inzicht
- ac�vering
- empowerment
• via inleidingen, workshops,
informa�estands, dans en
muziek en een mul�cul�
high tea
Contacten
• Gemeente Leiden
• Sorop�misten Leiden
• Hogeschool Leiden
• Arabische Vrouwen Narcis
• vrouwen uit lokale poli�ek
• VrouwKind Centrum Leiden
• EpiCentrum Leiden
• 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
• en 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 en Twi�er
• 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)
• 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 subsidieverstrekkers
• afstemming projectplan,
begro�ng en dekkingsplan
• inhoudelijke en financiële
verantwoording
• inzamelingsac�es, crowdfunding

6

Leer- en ervaringsplek
voor vrijwilligers, stagiairs en
open sollicitanten
• voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
• studenten theologie
• studenten maatschappelijk
werk en dienstverlening
* in verband met de corona-maatregelen zal deze in 2021 niet plaatsvinden

LOPEND E ZAKEN

Inhoud:
Paula van Kalmthout,
Carijn Westeneng,
Tamara Breton en
Ton Snepvangers
Redac�e:
Paula van Kalmthout,
Tamara Breton en
Ton Snepvangers
Vormgeving:
Ton Snepvangers
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
E: info@debakkerijleiden.nl
T: 071 - 51 44 965
W: www.debakkerijleiden.nl
Leiden, oktober 2020

