
Een teken van hoop en vertrouwen  
 
Met Kerstmis vieren we in donkere tijden ons geloof en vertrouwen in 
de wederkomst van het licht en de geboorte van de Heiland en 
Voorspreker voor de allerarmsten, vreemdelingen, zieken, weduwen 
en wezen: Jezus Christus.  
Het licht van Kerstmis is een teken van hoop en vertrouwen van God 
aan de wereld en van mensen van goede wil die in het voetspoor van 
Christus zorg willen dragen voor elkaar. 
 
Om welvaart en overvloed te delen met hen die het minder goed 
hebben: Zomerbonnen brengen een beetje verlichting voor 
mensen in financieel zware tijden. Doet u ook dit jaar weer mee? 
 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 
 
De Bakkerij, midden in de Leidse binnenstad, is een plek met een 
rijke historie, waar in vroeger tijden brood voor de armen werd 
gebakken en gedeeld.  
Tegenwoordig staat Diaconaal Centrum De Bakkerij open voor 
mensen met uiteenlopende problemen, ongeacht hun afkomst en 
religie.  
De Bakkerij biedt gastvrijheid aan ruim twintig maatschappelijke 
organisaties en projecten, waarvan de doelstelling nauw verwant is 
aan die van de Diaconieën: het helpen van mensen. 
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Even wat verlichting 
 
Altijd moeten rondkomen van heel weinig geld, de eindjes aan elkaar 
moeten knopen, dat maakt moedeloos. Mensen moeten vérder kun-
nen met hun leven, moeten gemotiveerd blijven om hun problemen 
op te lossen. Daarom worden er al jaren zomerbonnen uitgegeven 
aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de 
samenleving staan. 
 
Een ongekende toename  
 
Afgelopen zomer werden we midden in de eerste coronagolf verrast 
door een ongekende toename van 40% in het aantal aanvragen van 
49 hulpverlenende instellingen en organisaties voor de Zomerbon-
nenactie 2020. Enige stijging hadden we wel voorzien, maar niet in 
deze orde van grootte. Met steun van enkele fondsen, die ons heel 
snel te hulp schoten, hebben we alle aanvragen gelukkig toch nog 
kunnen honoreren. 
 
In samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) organi-
seert De Bakkerij komend voorjaar voor de vierde maal de uitgifte 
van deze Zomerbonnen. De bonnen gaan naar mensen en gezinnen 
die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben, 
ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
Komend voorjaar zullen de gevolgen van de coronacrisis voor veel 
mensen nog duidelijk voelbaar zijn, dus we verwachten dat ook in 
2021 het aantal aanvragen nog extra hoog zal zijn. 
 
De Zomerbonnen 

Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, die vrij te besteden zijn 
in een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.  
De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt.  
Mensen kunnen zelf beslissen welke levensmiddelen zij ervoor 
kopen. De afgelopen jaren is gebleken dat men het heel fijn vindt om 
zelf een keuze te kunnen maken voor iets extra’s.  
De bonnen worden - bijvoorbeeld - gegeven aan mensen die om hun 
probleemsituatie bekend zijn bij de Diaconieën, Sociale Wijkteams en 
diverse instellingen.  
 

 
Het doel voor de Kerstcollecte?  
 
Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2020 van De Bakkerij en 
Stichting Urgente Noden Leiden afgerond. Dit jaar meldden 49 
hulpverlenende instanties in totaal 1370 huishoudens aan, waaron-
der 377 alleenstaanden, 115 huishoudens bestaande uit twee of 
meer volwassenen, 377 alleenstaanden met kind(eren) en 287 
echtparen met kind(eren). In totaal werden dit jaar met deze actie 
ruim 4650 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt.  
 
De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en de Stichting Urgente 
Noden Leiden werken ook komend voorjaar weer samen bij de 
distributie van de Zomerbonnen 2021. SUN Leiden heeft daarvoor 
een budget van € 20.000,- ter beschikking gesteld.  
 
De diaconieën doen een beroep op fondsen en dragen zelf ook bij, 
voor zover uw en onze mogelijkheden reiken. Daarom wordt er ook 
dit jaar in de kerkdiensten tijdens de kerstdagen gecollecteerd voor 
de Zomerbonnenactie 2021. 
 
Waarom met Kerst al de zomer in onze bol?   
 
In het verleden werden er begin december al Kerstbonnen uitgege-
ven in het vertrouwen dat uw bijdrage met Kerst toereikend zou zijn 
om de resterende kosten te kunnen dragen. Dat vertrouwen is steeds 
terecht gebleken.  
 
Met de instelling van de Zomerbonnenactie vier jaar geleden weten 
we vooraf al hoeveel aanvullende fondsen we nog moeten werven 
om de mensen komend voorjaar te kunnen helpen. 
 
Dat is des te belangrijker, omdat we het aantal aanvragen de laatste 
jaren steeds zien stijgen. Voor de Zomerbonnenactie staan we voor 
de opgave om dit voorjaar vanuit De Bakkerij alleen al € 20.000,- 
bijeen te brengen. Dat is weer een hele uitdaging. 
 
Maar we vertrouwen erop dat we met uw hulp ook dit keer met de 
Zomerbonnenactie 2021 niemand teleur hoeven stellen. Vandaar dat 
we ook dit jaar weer met Kerst al de zomer in onze bol hebben.       


