
 

 

 

 

 

 

 

Omgekeerde  

adventskalender 

Doe iedere dag een product in een mand voor de Voedselbank 

Zondag  27 november Een pot aardbeienjam 
Maandag  28 november Een pak zilvervliesrijst 
Dinsdag  29 november Een pot of pak pastasaus 
Woensdag  30 november Een pak of blik tomatensoep 
Donderdag  1 december Een pak spaghetti  
Vrijdag  2 december Een blik linzen  
Zaterdag  3 december Een pot stroop 
Zondag  4 december Een blik ananas  
Maandag  5 december Een zak droge bonen  
Dinsdag  6 december Een doosje zwarte thee  
Woensdag  7 december Een pak of blik groentesoep 
Donderdag  8 december Een blik tonijn  
Vrijdag  9 december Een pak cornflakes  
Zaterdag  10 december Een blik mais  
Zondag  11 december Een plastic fles schenkstroop 
Maandag  12 december Een pak macaroni  
Dinsdag  13 december Een pak muesli 
Woensdag  14 december Een plastic fles zonnebloemolie  
Donderdag  15 december Een blik mandarijnen  
Vrijdag  16 december Een pak havermout  
Zaterdag  17 december Een blik zalm  
Zondag  18 december Een pot abrikozenjam 
Maandag  19 december  Een pak ontbijtpap 
Dinsdag  20 december Een blik gepelde tomaten  
Woensdag  21 december Een doosje groene thee 
Donderdag  22 december Een blik bonen  
Vrijdag  23 december  Een pak koffie 
Zaterdag  24 december Een blik perziken  
Zondag  25 december  Een pot honing 



 

Adventsactie 2022 

 

Ook dit jaar willen we tijdens de adventsperiode producten 

inzamelen voor de Voedselbank Arnhem.  

Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank steeg dit 

jaar snel. Alleen al in het gebied van de Voedselbank Arnhem is in 

2022 het aantal gezinnen toegenomen van 1.100 tot ruim 1.400 op 

dit moment. Maar aan het einde van het jaar zullen dit naar 

verwachting ca. 1.600 gezinnen zijn. Een forse stijging en één die zich 

wellicht ook in 2023 zal voortzetten. Daarbij komt een forse daling 

van het aanbod van producten aan de Voedselbank. Onze hulp is dus 

echt van harte welkom! 

Hoe gaat dat inzamelen dan?  

Dit jaar hebben we een omgekeerde adventskalender voor u 

gemaakt. Deze is samengesteld aan de hand van de ideale 

boodschappenlijst van de Voedselbank zelf. Het is dus ook een 

bewuste keuze dat er daar waar dat kan, gekozen is voor blik en 

plastic en niet voor glazen potten en flessen.  

Thuis verzamelt u de producten. Tot en met eerste kerstdag kunt u 

deze dan meenemen naar de dienst. Na de kerstdagen zullen alle 

producten naar de Voedselbank worden gebracht. Natuurlijk doen 

we daarvan ook verslag in het Gemeentenieuws. 

We hopen natuurlijk van harte dat u meedoet met deze actie! 

En natuurlijk wensen we u ook een prachtige adventstijd en een 

vrolijk kerstfeest toe.  

Warme groet,  

de kerkenraad en predikant van Doopsgezinde Gemeente Arnhem 


