
Lam Gods - Leiden 
Acties Goede doelenproject 

 
‘individuele noodhulp’ 

door Diaconaal Centrum De Bakkerij 

 
- - - - Najaar 2017  - - - - 

 

 

 

Zaterdag 7 oktober: Rondleiding Leidse Hortus     
Aanvang 15:00 uur Botanicus. 

Naast de entreekosten (€ 7,50 of gratis met 
museumjaarkaart) wordt voor de rondleiding een 
bijdrage gevraagd t.b.v. het goede doel van 
minimaal € 7,50. De rondleiding staat open voor 
maximaal 20 personen. Aanmelden kan op 
secretariaat @lamgodsleiden.nl of bij een van de 
leden van de werkgroep. 

(Jan Akerboom, Henk Buis, Mieke v.d. Heijden, Margreet en Cees Warmerdam, Maggy van Wijk, Ineke Zonneveld).  

 

Zondag 22 en zondag 29 oktober: 

Verkoop van bloembollen en kerstkaarten 
Op zondag 22 oktober: 

na afloop van de viering in de Maria 
Middelareskerk, dan is er tevens: 

 Dia-vertoning van een pelgrimstocht  Santiago de Compostela, 
waarmee vorig jaar onze actie werd gesteund 

 Een eenvoudige lunch 
 

Op zondag 29 oktober: 
 
na afloop van de viering in de Antoniuskerk 

 

Begin januari 2018: 
Afsluiting van ons driejarig project, o.a. met een wervingsactie om vriend te worden 
van De Bakkerij. Presentatie van een nieuw goed doel. 
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