De viering van het Heilig Avondmaal in coronatijd
Als kerkenraad hebben we de afgelopen tijd nagedacht over de vraag hoe om te gaan met
het vieren van het Heilig Avondmaal nu we als gemeente weer samen kunnen komen. Wij zijn
ervan overtuigd dat het Heilig Avondmaal niet gemist kan worden. Tijdens de viering van het
Heilig Avondmaal gedenken wij bij brood en wijn de verzoenende dood en opstanding van
Jezus Christus. We vieren Zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met
elkaar. Hoe gaan we hiermee om in tijden van corona? De kerkenraad ziet, samen met de
landelijke kerk, mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren.
Om de veiligheid van iedereen zoveel als mogelijk te waarborgen, zullen de bekende
(overheids)regels ook bij de viering van het Heilig Avondmaal toegepast moeten worden. De
kerkenraad heeft zich afgevraagd wat dat precies betekent en hoe we het in de praktijk
kunnen brengen. Het volgende is vastgesteld:
1. De stoelen aan de Avondmaalstafel staan 1,5 meter uit elkaar.
2. Het is belangrijk dat de deelnemers aan het Avondmaal per bank naar voren komen, met
inachtneming van de afstand. De coördinatoren zullen dit begeleiden. Aan hen die
deelnemen aan de viering wordt gevraagd aan de linkerkant van de kerk plaats te nemen.
3. Het brood wordt van tevoren gesneden en wanneer de predikant of diaken langs loopt, kan
iedereen een stukje van de schaal nemen.
4. Er zijn kleine plastic bekertjes aangeschaft voor de wijn. Wanneer de predikant of diaken langs
loopt, kan iedereen er één nemen. Vervolgens zal iemand langs lopen zodat het lege
bekertje teruggezet kan worden op het dienblad.
5. Een tafel wordt besloten met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel, gevolgd door een
psalmvers dat gezongen wordt door de zanggroep. Deze groep staat op dat moment op
een andere plaats in de kerk dan gewoonlijk.
6. Iedereen die deelneemt aan de laatste tafel wordt gevraagd te blijven zitten tot de dienst is
beëindigd. De laatste tafel wordt afgesloten met het lezen van de dankzegging uit het
formulier, inclusief het dankgebed, en tenslotte wordt door de zanggroep een psalmvers
gezongen en spreekt de predikant de zegen uit. Zo wordt de dienst beëindigd.
7. Ook bij het verlaten van de tafel wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid
om afstand te houden.
8. Is het voor iemand om welke reden dan ook niet mogelijk in de morgendienst deel te nemen
en er toch de wens bestaat om het Avondmaal te vieren, dan vragen wij u / jou om dit van
te voren aan ds. / kerkenraad door te geven. We kunnen onderzoeken of er een andere
mogelijkheid te vinden is (later op de dag of thuis).
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