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Project 

  

Running Dinner – zaterdag 1 april 2023 
Kortom: koken, eten en gemeenteleden ontmoeten voor het goede doel! 

 

Dit jaar organiseren wij als Diaconaal Project Team een Running Dinner om iets te kunnen betekenen 

voor onze medebroeders en -zusters in Costa Rica. Met het Diaconaal project willen we samen met 

de HGJB en GZB geld ophalen om verschillende projecten in Costa Rica te ondersteunen en daarnaast 

Nederlandse jongeren bewust te maken hoe zij in hun eigen omgeving verschil kunnen maken!.  

Meer info via https://diaconaalproject.nl/costa-rica/ 

Door mee te doen met het Running Dinner helpt u op deze manier mee om geld in te zamelen voor 

het project? 

Een korte uitleg: 

Bij een Running Dinner deel je als duo de maaltijd bij andere gemeenteleden thuis. Elk duo krijgt bij 

aanvang van de avond 3 gesloten enveloppen overhandigd, die hen tijdens het Running Dinner zullen 

vertellen waar zij hun volgende gerecht gaan eten.  

De maaltijd bestaat uit drie gangen. Je bent bij twee gerechten te gast en bij één gerecht 

gastheer/gastvrouw. Je krijgt als duo namelijk ook een gang toegewezen, waarbij twee andere duo's 

(vier personen dus) bij jullie te gast zijn.  

Elke gang wordt in een ander huis én met andere tafelgenoten genuttigd. De enveloppen vertellen 

de deelnemers steeds wat hun volgende bestemming zal zijn. Je hebt dan 15 minuten de tijd bij het 

volgende adres te komen. Per fiets (of eventueel per auto) is dit in ons dorp goed te doen.  

 

Ongeveer een week van tevoren krijgen alle deelnemer-koppels te horen welke gang zij moeten 

bereiden. Een prima gelegenheid om je favoriete gerecht weer eens klaar te maken, en dat mag ook 

gerust een lekkere salade of ovenschotel zijn. Het gaat niet om culinaire hoogstandjes (mag wel 

natuurlijk), maar om gastvrijheid en onverwachte ontmoetingen rondom de eettafel. Om niet al te 

hard te hoeven "runnen" tijdens de avond, is het uiteraard handig om de eigen gang zoveel mogelijk 

voorbereid klaar te hebben staan.  

Thuisblijvende gezinsleden kunnen natuurlijk gewoon mee-eten aan de Running Dinner-tafel! 

 

De tijdsindeling van de avond D.V. zaterdag 1 april 2023 is als volgt: 

17.30 uur verzamelen bij Beréa en uitreiken van de enveloppen en vertrek naar 

eerste adres 

18.00 - 18.45 uur voorgerecht 

18.45 vertrek naar tweede adres 

19.00 - 20.00 uur hoofdgerecht 

20.00 vertrek naar derde adres 

20.15 uur      nagerecht met evt. nog koffie en/of thee 

 

Voor de duidelijkheid: 

Iedereen kan meedoen, maar wel in een koppel. Je mag zelf weten met wie je een duo vormt: met 

man, vrouw, vriend, vriendin, broer, zus, zoon of dochter, alles is mogelijk.  

Wil je je als gezin van vier personen opgeven? Dat kan, maar wel in twee aparte setjes die los van 

elkaar het programma gaan volgen en ook beiden een gang zullen moeten opdienen. Twee jonge 

kinderen samen is dus geen goed plan, maar een kind/ouder duo kan wel! 



 
 

Heb je niemand om een duo mee te vormen, geef je dan toch op! Daar past de organisatie er een 

mouw aan. 

 

Kosten voor deelname aan het Running Dinner zijn € 10,- per persoon. Oftewel: € 20,- per duo.  

Dit komt geheel ten goede aan het project. 

 

Opgeven tot uiterlijk maandag 20 maart 2023: bij voorkeur via het digitale aanmeldformulier op de 

website van de gemeente of onderstaand aanmeldformulier ingevuld mailen naar 

diaconaalproject@hervormdouderkerk.nl. 

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Diaconaal Project - Dinner Team: 

Margreet van der Wouden Tiendweg Oost 1 06-43412391 

Linda Hoogendijk  IJsseldijk West 69 0180-682131 / 06-81881579 

Jaco Muit De Peppel 6 06-41431260 

Of stuur een e-mail naar: diaconaalproject@hervormdouderkerk.nl 
 

 

Aanmeldformulier voor het Running Dinner op zaterdag 1 april 2023 
 

Namen:  
 

 

NB! Mocht je op 1 april onverwacht verhinderd zijn, dan a.u.b. zelf voor vervanging zorgen. 

Adres: 
 

 

  
 

Ik wil graag het volgende gerecht maken: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
(Eerste keus) 

Dit is een: 
O  Voorgerecht 
O  Hoofdgerecht 
O  Nagerecht 
 

 
 

Ik wil graag het volgende gerecht maken: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
(Tweede keus) 

Dit is een: 
O  Voorgerecht 
O  Hoofdgerecht 
O  Nagerecht 
 

 
 

Heeft u een speciaal dieet of een allergie? Zoja, vermeld dat hier. 
 
 

 
Opgeven kan tot uiterlijk maandag 20 maart 2023 
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