
Bijlage bij Gebruiksplannen: Avondmaalsdiensten (versie 2, d.d. 9 september 2020) 

 
 
Algemeen: 
Voor de algemene zaken, aanmelden voor kerkdienst, e.d. zie gebruiksplan van de kerk. 
Voor alles geldt dat de voorschriften van het RIVM in acht dienen te worden genomen.  
 
1. Opstelling (bij) avondmaalstafel 

a. De avondmaalstafel wordt voor de preekstoel opgesteld zoals aangegeven op de 
bijbehorende tekening “Principe-opstelling avondmaalstafel”. Uitgegaan wordt van twee 
looproutes in de looprichting zoals aangegeven op de tekening. 

b. In het midden van de tafel wordt de schaal met brood geplaatst. De predikant stelt zich op 
aan de achterzijde van de tafel ter hoogte van het brood. Aan de uiteinden van de tafel 
worden de bladen met bekertjes wijn geplaatst. De 2 diakenen stellen zich op aan de 
achterzijde van de tafel ter hoogte van de bladen met bekertjes wijn.  

c. De 2 ouderlingen voor toezicht stellen zich op aan de beide kopzijden van de tafel. 
d. Voor beide looproutes wordt op de terug route een afvalbak geplaatst waarin de 

wijnbekertjes gedeponeerd kunnen worden. 
 
2. Logistiek deelnemers avondmaal 

a. Na de uitnodiging door de predikant begeven de deelnemers zich, onder aanwijzing van en 
begeleiding door de coördinatoren, per bank/rij per kerkbeuk/blok zich in twee routes naar 
de avondmaalstafel. 

b. Kerkgangers die zich in de desbetreffende bank/rij bevinden maar niet willen deelnemen aan 
het HA worden verzocht eveneens de bank/rij tijdelijk te verlaten en aan de zijkant van het 
gangpad de kerkgangers die willen deelnemen de gelegenheid te geven de bank/rij te 
verlaten. Zij nemen dezelfde zitplaatsen weer in die zij tijdelijk verlaten hebben. 

c. Na deelname begeven de deelnemers zich weer onder aanwijzing van en begeleiding door de 
coördinatoren naar hun bank/rij. 

d. Bij terugkomst worden de kerkgangers in de desbetreffende bank/rij die niet hebben 
deelgenomen aan het HA verzocht de deelnemers de gelegenheid te geven om hun plaats in 
de bank/rij weer in te nemen. Zij nemen dezelfde zitplaatsen weer in die zij tijdelijk verlaten 
hebben. 
 

3. Bediening Heilig Avondmaal 
a. Alvorens tot de bediening van het HA over te gaan geeft de predikant een korte toelichting 

betreffende de gang van zaken zoals in deze bijlage omschreven. 
b. Na het uitspreken van tekstwoorden en de woorden betreffende het brood dat wij breken en 

de drinkbeker die wij drinken nodigt de predikant de deelnemers in twee looproutes aan de 
tafel. 

c. De predikant reikt persoonlijk een stukje brood aan de deelnemers die vervolgens volgens de 
aangegeven route aan het uiteinde zelf van de tafel een bekertje wijn afnemen. 

d. Zo nodig verwisselen de diakenen de bladen met drinkbekertjes voor een vol bladen vullen 
zij de schaal met brood aan. 

e. Om te voorkomen dat de kerkdienst te veel tijd in beslag neemt (kerkgangers mogen niet te 
lang in de kerk verblijven) is een aangepaste preekduur gewenst en wordt tussen de diverse 
uitnodigingen niet gezongen. 

f. Uit oogpunt van hygiëne dragen zowel de predikant als de diakenen tijdens de bediening 
daarvoor bestemde handschoenen. 
 
 

 



4. Vooraankondiging in kerkbode en op website 
a. In de week voorafgaand aan de viering van HA zal, in het kader van de Algemene Wet 

Gegevensbescherming (AVG), worden gepubliceerd dat bij deelname aan het HA in de 
Nieuwe Kerk of in de Ichthuskerk de kans bestaat dat deelnemers in beeld komen tijdens de 
opnamen van de dienst. 

b. Tevens zal worden gepubliceerd dat ook wanneer niet zal worden deelgenomen aan het HA 
de mogelijkheid bestaat dat tijdelijk de bank/rij zal moeten worden verlaten om kerkgangers 
in die desbetreffende bank/rij die willen deelnemen daartoe in de gelegenheid te stellen. 


