
Kom ook in actie!
U heeft een leeg bordje ontvangen met de
tekst ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.
Door samen te bakken en de bordjes te vullen,
komen we in actie voor de honger in de wereld.
Zo mogen we een beetje bijdragen in Gods
Koninkrijk.

Kijk snel op de achterkant voor meer
informatie over de bakactie.

ZOA Bakactie
Geef ons heden ons dagelijks brood 

Met honger naar bed gaan en dus ook met honger opstaan, je kinderen niet
kunnen voeden: we kunnen ons er haast geen voorstelling bij maken. Helaas is
dit dagelijkse realiteit voor maar liefst 45 miljoen mensen. Het aantal mensen met
honger neemt hard toe.

Straks vieren we weer Kerst, met een hoopvolle boodschap voor de wereld.
Samen met u kunnen we hoop bieden aan miljoenen vluchtelingen, die zich elke
dag afvragen hoe ze aan voldoende eten komen voor hun gezin.

Honger teistert vluchtelingen in onder andere Ethiopië, Jemen en Zuid-Sudan. 
Help nu! 



Wist u dat... 
U een actiepagina kunt aanmaken op
www.kominactievoorzoa.nl: een handig platform 
om alle giften te verzamelen en de actie onder de
aandacht te brengen. Contant geld kunt u
overmaken naar NL02 RABO 0387 5120 12 
o.v.v. 'bakactie + naam kerk + woonplaats'

1.

Hoe gaat u te werk?

Tip!  
Zorg dat de actie niet binnen uw gemeente blijft,
maar laat ook familie en vrienden buiten uw
gemeente baksels kopen voor het goede doel!  

Heel veel succes met de actie!
Samen zijn we er 

voor mensen in nood.

2.

Organiseer in uw gemeente een bakactie: verzamel bakkers die taarten,
koeken, oliebollen en ander lekkers willen bakken en verkopen. Ga daarnaast
op zoek naar mensen die de baksels willen kopen voor het goede doel. 

Kondig de bakactie aan in uw kerkblad, sociale media en tijdens de dienst en laat
mensen zich opgeven als bakker. Deel de bordjes uit aan de deelnemers.  
Tip: download de bijpassende PowerPointpresentatie op www.zoa.nl/bakken. 

Zorg voor een bestelformulier met daarop de soorten gebak, de prijzen en de
hoeveelheid. Daarop kunnen de bestellers aangeven welke taart, of hoeveel
oliebollen zij willen kopen.  

Bepaal de manier waarop het gebakken lekkers afgehaald of bezorgd zal
worden. Hier kunnen de lege bordjes opnieuw gebruikt worden. Heeft u
meer bordjes nodig? Bestel deze dan via de website. 

Bakken maar! Heeft u een heerlijk recept voor een appeltaart? Of een goed
idee voor een vegetarische quiche? Op www.zoa.nl/bakken staan een paar
ideeën met recepten uit de landen waar wij werken.

We vinden het leuk om van uw bakactie op de hoogte te zijn. Deel foto's
met de #zoabakkers of meld de actie aan op www.zoa.nl/bakken. 
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http://www.zoa.nl/bakken

