De Bakkerij heeft in Leiden een belangrijke taak

e a
voorvee

LEIDEN - Een oeroude plaats in Lei-

den, De Bakkerij aan de Oude Rijn,
organiseerde vrijdag 19 januari nog
een nieuwjaarsontmoeting. Bomvol
was het er. ledereen die op de een
of andere manier te maken heeft met
het werk van Diaconaal Centrum De
Bakkerij was aanwezig om elkaar
een goed jaar te wensen. Oud en
jong, professionals en vrijwilligers
verdrongen zich in de ruimte om de
bar, hieven het glas en proostten
op het nieuwe jaar en de vele mooie
plannen en activiteiten van De Bakkerij.
Door Truus de Haan

Twee jonge muzikanten verlevendigden de bijeenkomst. Barbara
van Velzen zong samen met gitarist Chaim Wackie Eysten over
vrijheid en liefde. Liederen van
bekenden zoals Bl0f, Michael Jackson, de Beatles, maar ook door Barbara zelf geschreven stukken. Ton
Snepvangers, coordinator van De
Bakkerij, schrijft in het Jaarplan
2018: "Rond het vijfentwintigjarig
bestaan van het diaconaal centrum karakteriseerde burgemeester Lenferink De Bakkerij nog
als een goede-doelen-verzamelgebouw". Zelf heeft hij het liever
over een warm nest voor bevlogen
mensen' Uw verslaggever zag een

-

en mensen

/edereen die op de een ofandere manier te maken heeft met het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij was aanwezig om elkaar een goed Joor te wensen
(Foto: Han de Bruin).

verzameling enthousiaste mensen
die op deze plek ofelders in de stad
elkaar tegenkomen om hulp te
krijgen of om samen ongelooflijk
veel mooi werk verrichten.
Zo was daar 'Jan' die door Annemieke ondersteund werd om zijn
huis op orde te krijgen. "Weet je
wat zo fijn, is", zei hij, "dat ze me
hier begrijpen en niet meteen veroordelen. Het gaat nu al beter met
me." Ook anderen vertellen over
wat hen hier brengt. Cecile vertelt met veel enthousiasme over
de huiswerkcursus in de Merenwijk, waar kinderen twee keer
per week in buurthuis Op Eigen
Wieken hun huiswerk kunnen
maken, ondersteund door vrijwilligers. Ireen is al jaren actief voor
mensen in nood in verre landen
door geld in te zamelen om projecten in bijvoorbeeld Sri Lanka te
ondersteunen. Ruud wil als nieuwe voorzitter van de Raad var1
Kerken veel mensen leren kenne11,
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A~ die Jaren pred1ka~t w~_s 1n de
b1nnenstad ontmoet h1er ZIJn oude
kamerad~n, Elly ve~telt over_ de
v~le moo1e doelen die d~or S~~chting de Carolusgulden d1chtb1J ~n
veraf onderste~_nd w~rden. H~er
aan de Oude RtJn bru1st het n1et

alleen van goede bedoelingen,maar wordt de daad bij bet woord
gevoegd.

Diaconie
De Bakkerij, een samenwerking
van de PKN en RK-kerken, heeft
in Leiden een ongelooflijk belangrijke taak in het uitvoeren van
heel veel werk dat in onze samenleving noodzakelijk is. Het draait
om het woord 'diaconie'. Simpel
samengevat betekent diaconie het
maatschappelijk werk dat de kerk
- doet. Het gaat om dienen. Vanaf
het allereerste begin heeft de kerk
dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van
je naaste, van de mensen en van
de wereld. ls De Bakkerij er dan
alleen voor christenen? Nee, ieder
die om de een ofandere reden hulp
nodig heeft, is er welkom.
Wanneerwe hetjaarplan bekijken,
dan is het overweldigend hoeveel
werk hier aan de Oude Rijn gedaan
of gecoordineerd wordt. Voor jongeren en voor ouderen, zoals 'Oma
gaat op stap', voor jonge moeders,
voor vrouwen met verschillende
achtergronden, voor mensen die
psychisch kwetsbaar zijn en nog
veel meer. Kijkt u voor meer informatie maar eens op www.debak-

