
 

 

 

 

Recept Dapperbrood  
(of koop een zakje broodmix bij “Molen ‘t Lam) 
 
Ingrediënten:  
500 gr tarwebloem 
5 gr droge gist 
10 gr zout 
320 gr lauwwarm water 
Scheutje olie 
 
Bereiding: 
 

1. Doe het bloem in een kom en voeg de gist, het zout en het lauwwarme water toe. 
2. Kneed er een soepel deeg van. Het deeg is klaar als het als een kauwgombal uit elkaar 

getrokken kan worden. Blijft het aan de handen plakken? Neem dan wat extra bloem. 
3. Vet een kom in met een neutrale olie en leg het deeg hierin. Draai het om zodat alle 

zijden bedekt zijn met de olie.  
4. Laat het deeg afgedekt (onder een vochtige theedoek) in een uur rijzen op 

kamertemperatuur.  
5. Kneed de lucht eruit en vorm er een bal van. Laat deze bal nogmaals afgedekt een uur 

rijzen. 
6. Verwarm de oven voor op 220 graden. 
7. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg het gevormde erop. Bak het brood in 

ongeveer 20 tot 25 minuten goudbruin. 
 

 

Wat kun je doen met Dapperbrood? 
 

1. Nodig in de veertigdagentijd iemand uit en vertel het verhaal 
van Rainbowduif (z.o.z.) tijdens een maaltijd waarbij het brood 

wordt gedeeld. 
2. Vraag of mensen het brood willen kopen voor €5,00 

3.Vraag of ze een donatie willen doen voor het 
project van Kerk in Actie/ Moldavië. 

Diaconie NL58 RABO 0373 7424 36 
De opbrengst tellen we op bij de Paascollecte. Doet u mee?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron:htttp://uitpaulineskeuken.nl/2014/10/kidsproof-broodjes-bakken-met-kinderen.html 



 
 

Dit lied vertelt het verhaal van de Rainbowduif. 
Zo betrekt  Kerk in Actie kinderen bij het Werelddiaconaat. 
In de kerk en Kinderkerk is dit het symbool van betrokkenheid bij die dingen in de wereld  
waar aandacht nodig is en hoop en troost nodig is.  
 
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons 
gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten 
komen. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van 
Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland te Utrecht. 
 
In onze gemeente wordt bij elk kraambezoek een Rainbowduifknuffel gebracht met de uitleg 
waar Kerk in Actie voor staat.  


