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 1-3-2020 HAPPAS MET EEN BIJBELSE INSPIRATIE. 

Bijbels Culinair door kookdominee Han Wilmink op 

Texel, waar Han in Oosterend begonnen is als 

predikant in de periode 1990- 1995) 

“Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal, 

is proeven hoe goed de Bijbel smaakt!” Aldus Han Wilmink, in (kerkelijk) 

Nederland vooral bekend als ‘de kookdominee.’  Naast dat hij ‘gewoon’ dominee is organiseert hij al 

zo’n twintig jaar kookworkshops in het hele land.  Het is zijn bedoeling dat de deelnemers na afloop met 

een schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaan.  Samen gaan de deelnemers op Texel, aan 

de slag om 6 Bijbels geïnspireerde mini gerechtjes te maken! Samen lekker en bijzonder koken is al een 

feest. En na het koken, aan tafel zorgt hij voor ‘gekruide’ verhalen tijdens het eten. Juist door de 

combinatie van maal èn verhaal onderscheidt ‘Bijbels culinair’ zich van andere kookworkshops. 

“Achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes…  

Voedsel vertelt een verhaal.”  Han combineert een passie voor voedsel met een passie voor de Bijbel. Dat 

bracht hem tot de combinatie Bijbels-Culinair.  “Het mooie is, dat mensen van 

allerlei afkomst meedoen.  Met allerlei verschillende kerkelijke achtergronden 

maar net zo goed mensen die niet veel hebben met de kerk of het geloof 

maar gewoon geïnteresseerd zijn in hoe een Romeins ei uit het jaar nul 

smaakt.  Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor mij belangrijke criteria.”  

Laagdrempeligheid en een gezellige ontspannen sfeer, staan voorop!”  Aldus 

een enthousiaste Han Wilmink  

 

KOM OOK BIJBELS KOKEN EN ETEN MET KOOKDOMINEE HAN WILMINK  

Met maximaal 30 personen kunnen we deze dag meebeleven. 

Om 14.30 uur beginnen 15 personen o.l.v. Han Wilmink met het bereiden van de gerechten.  

De overige 15 deelnemers kunnen evt. gebruik maken van een wandeling in het prachtige aangrenzende 

natuurgebied ’Waalenburg’ [deze route is ± 2 km, de beschrijving kunt u ontvangen bij aanvang van de 

middag op natuurboerderij Plassendaal] vervolgens kunnen zij zich dan om 

16.00 uur aan sluiten voor de proeverij met het verhaal.  

 

❖ VOOR:     Alle belangstellenden  

❖ TIJD:        aanvang 14.30 uur - einde 18.00 uur 

❖ LOCATIE: Natuurboerderij Plassendaal, Zaandammerdijk 9, 1793 EN De Waal  

❖ KOSTEN:  €23.50 pp  

❖ Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel aanmelden aanbevolen o.v.v. of men wil 

koken   

     [wie het eerst komt ….] of alleen eten.  

❖ OPGAVE: TELEFOON 0223 – 61 25 50 of EMAIL: regiobreednoordkop@gmail.com 
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