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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 

Datum  :  11-11-2021 
Onderwerp :  Bediening Heilig Avondmaal 
 

Geliefde gemeente, 
 
In deze nieuwsbrief wil de kerkenraad u informeren over de bediening van het Heilig Avondmaal op 14 november. 
 
Op de kerkenraadsvergadering van 12 oktober jl. is over de invulling van het te houden Heilig Avondmaal nagedacht 
en zijn er besluiten genomen. Richting u hebben we dat gecommuniceerd in een nieuwsbrief die op de website is 
geplaatst. 
 
Tussen 12 oktober en 11 november is er op het gebied van het coronavirus veel gebeurd. De besmettingen stijgen 
explosief, de ziekenhuizen stromen weer vol en ook in onze gemeente zijn er besmettingen, die soms hebben geleid 
tot een ziekenhuisopname. Er liggen vanuit onze gemeente nu drie mensen met corona in het ziekenhuis. Verder zijn 
er familieleden overleden of zijn familieleden ernstig ziek. De plaatselijke omstandigheden en ontwikkelingen m.b.t. 
het coronavirus hebben er toe geleid dat de kerkenraad het besluit rondom de bediening van het Heilig Avondmaal 
heeft heroverwogen.  
 
De kerkenraad heeft daarom het volgende besloten: 
• Het bevel van Christus om Zijn dood te gedenken totdat Hij komt, weegt erg zwaar. Zeker in een tijd, waarin we 

de voetstappen van Christus horen. Daarom heeft de kerkenraad geen vrijmoedigheid om het Avondmaal uit te 
stellen. 

• De Schrift geeft een duidelijke lijn aan als het gaat om de drinkbeker van het Avondmaal. Deelt hem onder ulie-
den, zegt Christus. De drinkbeker wijst op de gemeenschap met Christus – de lijn naar boven – en op de gemeen-
schap met elkaar – de horizontale lijn.  

• U begrijpt dat het in de benoemde spanning moeilijk is om een weg te vinden, maar gezien de plaatselijke om-
standigheden m.b.t. het coronavirus zal het Avondmaal op een alternatieve wijze worden gehouden. Dit is een-
malig.  

• Er zal gebruik gemaakt worden van individuele bekertjes. De drinkbeker van het Avondmaal zal gevuld worden 
met wijn, waarnaar de beker gezegend wordt. Vervolgens worden de bekertjes vanuit de drinkbeker ingeschon-
ken en persoonlijk aangereikt, zoals dat bij het brood ook gebeurt. Op deze wijze wordt zoveel als mogelijk is be-
smetting voorkomen en toch uit één drinkbeker gedronken. 

 
We willen u voor a.s. zondag nog op het volgende wijzen: 
• Blijf thuis met klachten. Het is echt belangrijk om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. 
• In en rond het kerkgebouw volgen we de RIVM-maatregelen. 
• Om zoveel mogelijk bewegingen te voorkomen, verzoeken we degenen die vrijmoedigheid hebben om aan het 

Avondmaal deel te nemen, zo dicht mogelijk bij het gangpad hun plaats in te nemen. 
• Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal zal de camera gericht worden op het orgel, zodat de Avondmaal-

gangers niet in beeld komen. 
• De kerkenraad vindt het niet verstandig om de hele gemeente voor zondagavond uit te nodigen, zoals eerder is 

gecommuniceerd. Groep 2 is nu voor de avonddienst uitgenodigd.  
 
We hopen en bidden dat op deze wijze de bediening van het Heilig Avondmaal voortgang mag hebben. Tot eer van 
Gods Naam en tot versterking van het vaak zo aangevochten geloof. 
 
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.    
 
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Ds. L. van der Kuijl, preses 
 


