
 

Uitleg ‘Running Dinner’ 
 

 

 
 

Dit is een activiteit waaraan de hele gemeente kan meedoen. 

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden als: 

- Gast (meerdere gezinsleden op één adres, of op verschillende adressen.) 

- Gastgezin tijdens het voorgerecht, of hoofdgerecht (naast eigen gezinsleden minimaal 

3 gasten) 

- Kinderen van 0-4 jaar voor de oppas 

- Kinderen van 4-12, de basisschoolleeftijd voor een activiteit in ‘De Hoeksteen’ 

- Tieners vanaf 12 jaar voor hulp bij de activiteiten in ‘De Hoeksteen’ 

- Chauffeur voor gemeenteleden (deze eet ook mee in een gastgezin) 

- Degene, die vervoer nodig heeft 

 

N.B. De kinderen/tieners en vrijwilligers eten in ‘De Hoeksteen’. 

Het aanmelden gebeurt via het aanmeldingsformulier, z.o.z.! 

 

Tijdens een Running Dinner zijn er verschillende gastgezinnen.  

De gastgezinnen zorgen voor:   

a. Een voorgerecht of 

b. Een hoofdgerecht 

    

Gasten krijgen na aanmelding een adres, waar ze het voorgerecht kunnen nuttigen. Gemeenteleden, die 

vervoer nodig hebben en dit hebben aangegeven, worden naar het gastgezin gebracht door vrijwilligers.  

De maaltijd kan worden begonnen met een gebed, korte meditatie, of een gedicht rond het thema ‘Aan 

Tafel’. (Vorming & Toerusting heeft evt. materiaal hiervoor, maar uiteraard mag u ook zelf iets passends 

zoeken en gebruiken) 

Tijdens de maaltijd kunnen mensen evt. met elkaar praten over het thema. 

 

Na het voorgerecht vertrekt iedereen naar het volgende adres, waar het hoofdgerecht wordt geserveerd. Ook 

de gastvrouw/ gastheer tijdens het voorgerecht schuift hierbij aan. 

 

Na het hoofdgerecht gaat iedereen naar ‘De Hoeksteen’, hier eet men gezamenlijk met de kinderen het 

nagerecht. De maaltijd wordt gezamenlijk afgesloten. 

 

Tijdpad: 

17.15 uur: kinderen 0-4 jaar en 4-12 jaar worden in de Hoeksteen verwacht. 

Tieners en andere vrijwilligers krijgen van te voren bericht wat hun taak is en maken 

alles klaar voor het programma in ‘De Hoeksteen’. 

17.30 - 18.00 uur:       voorgerecht bij gastgezin 

18.00 - 18.10 uur:       verplaatsen naar het volgende gastgezin 

18.10 - 18.40 uur:       hoofdgerecht 

18.40 - 18.50 uur:       verplaatsen naar de Hoeksteen 

18.50 - 19.20 uur:       nagerecht en sluiting 

 

Daarna opruimen door vrijwilligers! 

 

 

 

 

 



Vorming & Toerusting Protestantse Gemeente Swifterbant 

 

RUNNING DINNER op ZATERDAG 18 februari 2023  

Antwoordstrook         

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………….……………….. 

Telefoonnummer:……………………………………………  Mobiel:…………………………………. 

E-mailadres:…………………………………………………………………………..(i.v.m. uitnodiging) 

Ik/ wij doe(n) mee met …… personen (hieronder s.v.p. namen en leeftijden noteren, ook van tieners, die 

meedoen aan het Running Dinner) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Als deelnemer wil ik/willen wij graag: 

O Gasten ontvangen en zelf een gerecht klaar maken, nl. een voorgerecht/hoofdgerecht * 

Ik heb/ wij hebben plaats voor ….. extra gasten aan tafel (inclusief gezinsleden totaal ong. 6 pers.) 

O Gast bij iemand aan tafel zijn 

O Ik/ wij wil(len) evt. gemeenteleden met de auto naar het gastadres brengen. 

O Ik/ wij wil(len) graag met iemand meerijden   

O Wij willen graag samen ergens aanschuiven - of -  

O Deel mij/ons maar in! 

 

Je hoeft geen culinaire hoogstandjes te leveren, maar als je/u het enigszins ziet zitten… dan heel graag! 

Voor eventuele suggesties kunt u zich /kun jij je altijd wenden tot de organisatie!  

Het nagerecht is onderdeel van het ‘toetjes buffet’. Ook de kinderen en hun leiding daar aanwezig eten 

mee. 

En: gewoon “aanschuiven” is en blijft natuurlijk ook mogelijk! 

 

Het nagerecht zal worden geserveerd in ‘De Hoeksteen’. Daar is ook gedurende het hele Running Dinner 

de plaats waar de kinderen kunnen eten én zich kunnen vermaken. Ouders met kinderen kunnen zo zonder 

kinderen meedoen met het Running Dinner, als kok en/of gast.  

De tieners kunnen gewoon meedoen met het Running Dinner, óf helpen bij de kinderen in de kerk, en met 

hen mee eten. (friet, of pannenkoeken)  

Wil je hier gebruik van maken? Geef dat dan ook hier aan en vermeld de namen van de kinderen/tieners, die 

meedoen aan het programma in ‘De Hoeksteen’ 

 

O  Crèche (0-4 jaar):…………………………………………………………………………. 

O Kindertafel (4 jaar t/m groep 8):………………………………………………………….  

O Tieners: meedoen met het Running Dinner (voor- én hoofdgerecht bij iemand thuis) 

O Tieners: meehelpen én -eten in de kerk: ………………………………………………. 

 

* s.v.p. aankruisen/ omcirkelen wat van toepassing is; meerdere opties mogelijk 

 

Eventuele opmerkingen (bijv. dieetwensen):………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………Opgeven kan tot en met vrijdag 10 februari!             

 

Inleveren in de brievenbus bij: Géke van Splunter, Zuidsingel 25; bij Caroline Hoek, Rozentuin 16; of bij 

Riek Zwart, De Kruisboog 8, voor vragen: zwartriek@solcon.nl 

 

Namens de leden van Vorming & Toerusting, 

Riek Zwart, 0321-322535 


