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Running diner: (m)eat & greet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdelen programma ‘Running diner’: 
1) voorbereidingsgroep 
2) running diner 
3) dankjewel-maaltijd 
 
Korte beschrijving: 
‘Running diner’ is een bestaand begrip, dat je op verschillende plaatsen in de samenleving tegenkomt. In 
deze opzet wordt running diner als het volgt uitgelegd: jongeren gaan in kleine groepjes op een 
vastgestelde avond op bezoek bij 3 adressen in de gemeente om daar aan tafel aan te schuiven voor een 
voor-, hoofd- of nagerecht. Deze adressen hebben zich vooraf aangemeld en zijn door de organisatie 
gekoppeld aan 1-3 koppels jongeren. Op elk adres blijven jongeren ongeveer een uur in huis, voordat ze 
naar hun volgende adres gaan. Tijdens de aanwezigheid van de jongeren is er ruimte voor een eerste 
kennismaking en natuurlijk een maaltijd. Aan het eind van de avond kun je met alle jongeren nog 
afspreken om gezamenlijk in je jeugdruimte na te praten, hoewel sommigen dit ook op hun laatste adres 
al doen. Als bedankje voor de gastvrijheid van de volwassen gemeenteleden bereiden de jongeren een 
paar weken later op een middag een maaltijd voor alle deelnemers voor in het jeugdhonk of het 
kerkgebouw. Iedereen die aan het project heeft deelgenomen wordt hiervoor 
uitgenodigd. 
 
Doel: 

- Jongeren leggen (een eerste) contact met individuele gemeenteleden op een ontspannen wijze 
(aan tafel) 

- Volwassen gemeenteleden komen in contact met een aantal jongeren vanuit de gemeente en 
leren hen (iets) beter kennen. 

- Jongeren maken met leeftijdsgenoten een dankjewel-maaltijd voor de volwassenen. 
- Volwassenen ontmoeten tijdens de dankjewel-maaltijd andere gemeenteleden en jongeren die 

aan het project meededen. 
 

Benodigdheden: 
Voor het running diner 

- Jongeren (jongeren gaan in groepjes van 3 langs de adressen) 
- Voldoende adressen voor jongeren, dus voor elke jongere één adres. Groepje van drie jongeren 

bezoekt op een avond 3 verschillende adressen. 
 

Voor de dankjewel-maaltijd 
- Jeugdhonk of kerkgebouw met ruimte die groot genoeg is om alle deelnemers te ontvangen  

voor een maaltijd. 
- Aankleding van de ruimte en tafels (creëer een gezellige sfeer met kaarsen, verlichting, 

tafelversiering en zelfs menukaarten). 
- Indien aanwezig: een goede keuken waar je makkelijk voor een grote groep kan koken. Mocht 

je zo’n ruimte niet hebben, dan is een koud- en warmbuffet met hapjes, die je vooraf thuis 
maakt ook een goed alternatief. 

Categorie:    ontmoeting en bewustwording 
Aantal deelnemers:   onbeperkt.  
Leeftijd:    12 jaar en ouder 
Duur:  1 avond bij de mensen thuis en 1 avond voor alle 

deelnemers na afloop. 
Tijdsinvestering voorbereidingsgroep 3 dagdelen uitvoering en 2 

dagdelen voorbereiding activiteit (promotie en groepen 
aanschrijven) 

Auteur:     Joost Schelling 
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Waarom deze activiteit doen? 
Veel gemeenteleden (jong en oud) kennen elkaar van het zondagse contact. Juist veel jongeren 
komen na de kindernevendienst veel minder regelmatig in de kerk. Ook onder volwassenen is het 
wekelijkse kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend. Hiermee gaan veel contactmomenten en –kansen 
tussen jong en oud verloren. Juist deze eerste contacten zijn nodig om een gemeenschap betrokken 
op elkaar te houden. Onbekend maakt onbemind. Juist in de kerk van de toekomst zal er veel 
aandacht moeten zijn voor het individuele contact en de onderlinge solidariteit tussen generaties, 
zeker nu gemeenten snel kleiner worden. 
Het running diner wil niets meer bereiken dan jong en oud rond dezelfde (eet)tafel te krijgen. Zowel in 
kleine groep bij de mensen thuis, als in een grotere groep bij de dankjewel-maaltijd. 
Zo wordt weer zichtbaar hoe de kerkgemeenschap ooit begonnen is, namelijk als een groep 
volgelingen van Jezus die elkaar ontmoetten en met elkaar de maaltijd samen nuttigden. 
 
Voorbereiding: 

- Lees het gehele programma goed door. 
- Voor de organisatie van de activiteit zijn 2-3 mensen (liefst jongeren) nodig. Zij houden zich 

bezig met het verkrijgen van gastadressen in de gemeente, leggen het contact tussen 
gemeentelid en een groepje jongeren en helpen de jongeren bij het bereiden van de 
dankjewel-maaltijd aan het eind. Deze mensen moeten het vooral leuk vinden om zich achter 
de schermen in te zetten voor ‘de logistiek van de activiteit’. 

- Zorg voor voldoende communicatie in de gemeente over de activiteit (kerkblad, website, in de 
eredienst en binnen het jeugdwerk). 

 
Wat doet de voorbereidingsgroep? 

- Uitnodigen van de jeugd voor een vaste bezoekavond in de gemeente, bijvoorbeeld 
zaterdagavond tussen 17.00 en 22.00 uur. 

- Werven van gastadressen die tussen 18.00 en 22.00 uur gastadres willen zijn en 1 
maaltijdgang willen serveren voor zichzelf en 3 jongeren. Je kunt de gastadressen vragen of 
ze een eerste, tweede en derde voorkeur hebben voor een bepaalde gang, omdat bij elke 
gang ook een starttijd hoort bijvoorbeeld: 
Voorgerecht: 18.00 uur aan tafel 
Hoofdgerecht: 19.30 uur aan tafel 
Nagerecht: 21.00 uur aan tafel 
Denk bij het plannen van de tijden ook aan de fietstijden tussen de adressen! 
Bij het werven is het ook goed om gelijk de datum te noemen van de dankjewel-maaltijd. Dat 
kan een lokkertje zijn om mee te doen, maar mensen vinden het over het algemeen erg 
jammer als ze pas laat weten en dan ontdekken dat ze er niet aan mee kunnen doen. 

- Op basis van de aanmeldingen maakt de voorbereidingsgroep een indeling voor de jongeren. 
Laat vooraf aan de gastadressen weten wie en hoe laat ze de jongeren kunnen verwachten. 
Je kunt er nog opdrachten aan verbinden, om het voor de jongeren moeilijker te maken hun 
adressen te vinden. Dan geef je ze op de avond zelf alleen een raadsel mee i.p.v. het adres. 

- Formuleer een startvraag, die je zowel aan jongeren als volwassenen mee kan geven. Of 
maak gebruik van één van de kennismakingskaartspellen die er op de markt zijn. Zie bijlage 
voor het overzicht van deze spelvormen. Vaak weten gastadressen of jongeren wel het ijs zelf 
te breken, maar als je als gastadres of jongere niets hebt, kun je je ook heel ongemakkelijk 
gaan voelen. 

- Tijdens de avond is de voorbereidingsgroep beschikbaar en doet zelf niet mee. Als er iets mis 
gaat, kunnen zij ingrijpen, zoals: één adres is het onverhoopt vergeten of iemand van het 
gezin is ziek. Zorg dat je altijd een paar adressen achter de hand houdt! Dat kunnen ook de 
leden van de voorbereidingsgroep zijn. 

- Als je na afloop met de jongeren weer samenkomt, dan kun je gelijk afspraken maken voor de 
dankjewel-maaltijd. Je kunt denken aan het maken van teams voor o.a. aankleding van de 
ruimte, het opstellen van het diner, muziek en aanvullend programma, etc. Anders kun je dit 
ook op een ander moment direct na de avond regelen. Zorg dat er niet teveel tijd zit tussen 
het bezoek aan de gastadressen en de dankjewel-maaltijd. 

 
Voorbeeldprogramma Running diner: 
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17.30 uur met de jongeren verzamelen in je jeugdruimte. 
Groepen indelen of de groepsindeling (als deze vooraf gemaakt is) nalopen. Adressen aan de 
jongeren meegeven en wissel mobiele nummers uit. Geef de jongeren een mobielnummer van de 
voorbereidingsgroep, dat tijdens de avond gebeld kan worden. 
 
18.00 uur jongeren gaan in drietallen op pad naar hun adressen. 
Uiterlijk 18.15 uur jongeren worden op hun eerste adres ontvangen en het voorgerecht wordt 
opgediend. 
 
19.15 uur afscheid eerste adres en op naar het hoofdgerecht 
 
20.45 uur jongeren nemen afscheid van het tweede adres en gaan naar het laatste adres voor het 
toetje. 
 
22.00 uur jongeren nemen afscheid op het laatste adres en verzamelen weer in het jeugdhonk voor 
een naborrel. Eerste ervaringen met elkaar uitwisselen. Afspraken maken voor de dankjewel-maaltijd. 
 
Suggesties: 
(Breid de opzet zo uit, dat het jouw eigen programma wordt). 
 

• Maak je eigen draaiboek van de activiteit. 
• Maak beeldmateriaal (foto of video) van de activiteit, zodat je dit later kan gebruiken voor de 

website of presentatie in de kerk. 
• Als gemeente en jongeren meer gewend zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan kun je 

aan het running diner ook een speciaal thema verbinden. Dat kan het jaarthema zijn, iets uit 
de actualiteit, een onderwerp dat jongeren bezig houdt of juist een thema dat binnen het 
jeugdwerk centraal staat. De open startvraag (uit een spelvorm uit de bijlage) kan dan een 
meer sturende vraag bij dat thema. 

• Geef jongeren veel verantwoordelijkheden bij de voorbereiding en de uitwerking van de 
dankjewel-maaltijd. Zorg dat alle jongeren binnen de uitwerking een taak kunnen krijgen 
(bedienen, uitdenken, aankleden, koken, etc.). help hen hun idee te structureren, maar kap 
hun ideeën niet enkel omdat jij ze praktisch (nog) niet ziet zitten. 

• Running diner voor nieuw-ingekomenen of nieuwe jongeren kan op dezelfde wijze worden 
opgezet. 

• 12-15 jaar kun je dit programma aanbieden in het kader van bijvoorbeeld een bestaande 
activiteit (tienerclub of –catechese). 

• Jongeren van 16+ kun je individueel of juist in kleine groepjes ook benaderen om mee te 
doen. 

• Stuur een jongere nooit alleen op pad! 
• Sta open voor mogelijke vervolgvragen, zoals een mentorrelatie. Jongere en oudere die 

elkaar na afloop blijven opzoeken omdat er sprake was van een ‘click’. 
 
Mail je eigen gemaakte draaiboek of foto’s van het running diner aan ons: winwin@jop.nl 

 


