Protocol diensten Heilig Avondmaal DV 6 december 2020 Hervormde
gemeente Harskamp
Datum
Versie

: 30 november 2020
: 2.0., definitief

1. Inleiding
Voor de periode van 18 oktober tot 1 december 2020 is er voor de kerkdiensten in het
kerkgebouw een gebruiksplan (versie 3.4) opgesteld. Dit protocol is aanvullend op dat
gebruiksplan en beschrijft de gang van zaken voor de bediening van het Heilig Avondmaal in
de drie diensten van 6 december 2020 :
-10.00 uur
Groep A
-14.30 uur
Groep B
-19.00 uur
Groep C
2. Voor aanvang van de dienst.
-Op het podium worden 2 tafels geplaatst.
-Brood (op schalen zoals gebruikelijk) en wijn (in plastic bekertjes, die in een tray geplaatst
zijn)staan , naast het avondmaalstel, afgedekt op de tafel.
-De ouderling van dienst en nog een ouderling hebben een taak als tafelwacht, diakenen
(en/of een diaken en een ouderling (verder niet meer aangegeven)) hebben een taak bij het
ronddelen van brood en wijn. Omdat de laatsten bij het ronddelen van brood en wijn tijdelijk
de afstand van 1,5 meter niet kunnen garanderen, worden zij voor deze dienst aangemerkt
als “contactfunctionaris”, en dragen ze daarbij mondkapjes.
3. Zingen in de kerkdienst
Er wordt gezongen door de gemeenteleden op de eerste rij in de kerk en door de leden van
de kerkenraad op het podium.
4. Uitvoering van de viering van het Heilig Avondmaal
-Na de preek leest de dominee het tweede deel van het formulier om het Heilig Avondmaal te
bedienen, wat eindigt met het gebed. De dominee geeft een psalm op en onder het zingen
maakt hij de tafel gereed (haalt het laken van hetgeen op de avondmaalstafel staat).
-De dominee nodigt de gemeente zoals gebruikelijk. Na het “….komt dan, want alle dingen zijn
gereed” vraagt de dominee of zij die deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal willen gaan
staan. Hij geeft aan dat de diakenen de gemeenteleden langs zullen gaan, waarbij degenen
die deelnemen aan het Heilig Avondmaal het brood van de schaal kunnen nemen. Als men het
brood heeft ontvangen kan men weer gaan zitten.
-De diakenen brengen het brood bij de mensen in de bank door de lege bank voor de
desbetreffende gemeenteleden in te lopen. Bij terugkomst op het podium delen ze het brood
ook uit aan de beide tafelwachten, die daarna in de ouderling- en diakenbank gaan zitten. De
diakenen nemen op de kop van de avondmaalstafel plaats en nemen zelf brood van de schaal.

-De dominee vervolgt het formulier met “Het brood, dat wij….lichaams van Christus”, en
breekt het brood. De dominee gaat zitten en een ieder die brood ontvangen heeft neemt dat
gelijk met de dominee tot zich.
-Daarna vraagt de dominee of degenen die deel nemen aan het Heilig Avondmaal weer willen
gaan staan, waarna de diakenen de wijn rondbrengen. De gemeenteleden pakken daarbij een
bekertje met wijn van de tray en gaan weer zitten.
-Een diaken zet de tray bij de in-/uitgang achter in de kerk, de ander deelt bij terugkomst op
het podium de wijn uit aan de tafelwachten, beiden gaan weer zitten aan de tafel en nemen
ook zelf een bekertje met wijn.
-De dominee giet de wijn uit in de beker en vervolgt het formulier met “…De drinkbeker der
dankzegging…..bloeds van Christus”, gaat zitten en neemt de wijn tot zich, waarbij ook de
gemeenteleden de wijn nemen.
-Daarna spreekt de dominee een kort woord aan de tafel en wordt het formulier zoals
gebruikelijk vervolgd.
-De avondmaalscollecte (voor de stichting Friedensstimme) wordt gehouden bij de uitgang
van de kerk.

5. Na afloop van de kerkdienst.
De gemeenteleden die deel hebben genomen aan het Heilig Avondmaal nemen de bekertjes
mee en zetten die op een tray dat bij de uitgang neergezet is. Bij de tray is ook de kom/schaal
geplaatst voor de avondmaalscollecte.

