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Hoogblokland, 3 september 2020 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Als kerkenraad willen we u informeren over de gang van zaken rond het vieren van het Heilig 
Avondmaal. In de afgelopen periode is dit een aantal keer uitgesteld. Inmiddels zien we 
echter mogelijkheden om het avondmaal weer te vieren, met in achtneming van de 
coronarichtlijnen. Puntsgewijs treft u hieronder de maatregelen aan die in de kerkenraad 
van 2 september jl. zijn besloten: 
 
Aanmelden 
- Zowel in de ochtend- als in de avonddienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
- U kunt zich aanmelden voor een kerkdienst en daarbij aangeven of u het avondmaal mee 
zult vieren. Het avondmaal vieren is alleen mogelijk voor belijdende leden. 
- Beide diensten kunnen bezocht worden, maar het is de bedoeling dat u één keer 
deelneemt aan de viering.  
 
Binnenkomst 
- Voorafgaande aan de dienst worden brood en wijn klaargemaakt: het brood wordt 
gebroken en in kleine bakjes gedaan, de wijn wordt in kleine bekertjes ingeschonken. 
- In de hal van de kerk staat een tafel met daarop de bakjes met brood en de bekertjes met 
wijn. Achter de tafel staan de voorganger en de diaken van dienst. 
- Bij binnenkomst pakt u zelf het brood en de wijn van de tafel en neemt u het mee de 
kerkzaal in. 
 
Tijdens de viering 
- Voor de kansel staat de avondmaalstafel gedekt met het avondmaalstel. Brood en wijn 
staan daar (ook) klaar. 
- Het formulier wordt gelezen zoals gebruikelijk. Er wordt een lied gezongen. De voorganger 
neemt plaats achter de tafel.  
- Na de bekende inleidende woorden op het eten van het brood: ‘Het brood dat wij 
breken…’, neemt ieder voor zich het brood dat voor hem/haar staat. 
- Zo ook na de woorden: ‘De beker der dankzegging…’, neemt ieder voor zich het slokje wijn 
uit de beker die voor hem/haar staat. 



 
Hygiëne 
- Brood en wijn worden in de voorbereiding zo min mogelijk aangeraakt. 
- De bakjes en bekertjes worden afgedekt met folie.  
- De bakjes en bekertjes worden niet fysiek uitgereikt door de predikant. 
- De bakjes en bekertjes worden na de dienst achtergelaten in de banken. Ze worden niet 
opnieuw gebruikt. 
 
Avonddienst 
- In de ochtenddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal niet afgerond. Er zullen nog 
meer mensen deelnemen aan de viering in de avonddienst. 
- In de avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet. Dit gebeurt aan 
het begin van de dienst.  
- Hierbij wordt het formulier niet opnieuw gelezen, maar met een korte inleiding wordt de 
viering weer ‘opgepakt’.  
- Het onderdeel ‘dankzegging’ uit het formulier wordt gelezen na de viering in de 
avonddienst (en dus niet in de ochtenddienst). Daarmee wordt de viering afgerond.  
 
Thuis vieren 
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u toch niet naar de kerk wilt, kunt of durft te komen. 
Wellicht volgt u thuis de diensten en zou u graag van daar uit ook deelnemen aan het 
avondmaal. Die mogelijkheid willen we u graag bieden.  
U kunt in de week voorafgaand aan de viering brood en wijn aanvragen. In overleg kunt u 
deze ophalen bij de kerk of thuis bezorgd krijgen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan graag 
contact opnemen met ds. Zeeman (graag vóór donderdag; 0183-561403). 
 
Avondmaalsformulier 
Verder delen wij u mee dat we met ingang van deze voorbereiding en viering gebruik zullen 
maken van een hertaald avondmaalsformulier. Het initiatief tot een aanpassing van het 
formulier is vanuit de Gereformeerde Bond gekomen; dit vernieuwde formulier wordt in 
steeds meer gemeentes gebruikt. We hopen dat het zal bijdragen aan een beter begrijpen 
en een nieuwe verdieping van het vieren van het Heilig Avondmaal. 
Praktisch: de tekst van het formulier zal tijdens de diensten op het scherm worden 
afgebeeld; de tekst van het formulier is te downloaden vanaf de website van de gemeente 
(www.hervormdhoogblokland.nl); in de kerk zullen ook een aantal geprinte exemplaren 
liggen. 
We hopen dat ook bij u het verlangen naar het avondmaal groot is. Wellicht roept e.e.a. toch 
vragen op. Hiervoor, en voor andere opmerkingen, kunt u zich wenden tot de scriba van de 
kerkenraad, dhr. Ton Sterkenburg. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
Ds. M. Zeeman   Dhr. T. Sterkenburg   Dhr. J. Voortman 
Predikant    scriba     voorzitter 
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