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Werkwijze lopend avondmaal (tijdens Corona) 
 
Voorbereiding 
De voorstebank in het vak voor het orgel is weggezet. 
De tweede bank in de vakken voor de kansel en de avondmaalstafel zijn weggezet. De eerste 
bank in vak C (voor de avondmaalstafel) is 1 meter naar rechts verplaatst 
Links voor in de kerk komt een tafel voor het brood, voor het orgel een tafel voor wijn en 
druivensap, richting vouwwand een bak voor de lege bekertjes en daarnaeen tafel met een 
vaas voor de avondmaalcollecte. 
 
De koster(s) breekt/breken voor de dienst het brood, zij dragen hierbij een mondkapje. De 
stukjes brood worden op broodschalen op de tafel voor het brood gezet. Ook zetten zij een 
schoteltje met stukjes glutenvrij brood op deze tafel. De tafel met brood wordt met een 
laken afgedekt. 
De diakenen schenken (ruim) voor de dienst wijn en druivensap in bekertjes, zij dragen 
hierbij een mondkapje. Deze bekertjes zetten zij op bladen op de tafel voor wijn en 
druivensap, en brengen deze bladen naar een tafel in de achterste zijzaal. 
 
Tussen de tafels voor brood en wijn komt een kleine tafel (voor de predikant) waarop een 
bordje met enkele repen brooden een kan met wijn en bijbehorende drinkbeker. Deze tafel 
dekken de diakenen ook af met een laken. 
 
De viering 
Bij het begin van de viering: 

 Gaat de predikant naar de kleine tafel voor de kansel 
 Gaat de ouderling op de hoek van het podium aan de zijde van de 

kerkenraadsbanken staan. 
 Halen de diakenen het laken van de broodtafel en de tafel voor de predikant, leggen 

deze weg in de zijzaal en gaan bij de ouderling staan (zij houden onderling 1,5m 
afstand).   

 De diaken brengen de bladen met wijn en druivensap vanuit de zijzaal naar de tafel 
voor wijn en druivensap. De diakenen dragen hierbij een mondkapje. 

 De koster opent de deuren van de kerkzaal naar de hal, de deur van de zijzaal naar 
catecheselokaal en de deur van het catecheselokaal naar de hal 

 De organist/pianist gaat, als deze ook deel wil nemen aan het avondmaal, bij de 
ouderling en diakenen staan (zij houden onderling 1,5m afstand) 

 Eventuele zangers 
o Zetten muziekstandaards en mono-boxen op het podium 
o Leggen snoeren richting podium, zodat mensen daar niet over struikelen  
o Nemen plaats in de zijzaal op speciaal voor hengereserveerde plaatsen. 

 
De predikant breekt het brood en spreekt de bijbehorende tekst van het formulier uit. 
Vervolgens schenkt de predikant wijn uit de kan in de drinkbeker, en zegent deze beker. 

o Let op: “….  drinkt allenhiervan”  (i.p.v. ‘drinkt allen daaruit’) 
Daarna nodigt de predikant de gemeente om deel te nemen. 
 
Als eerste delen de diakenen, en eventueel organist/pianist, van de brood en wijn. 
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Op het moment dat de diakenen gaan deelnemen aan het avondmaal gaat de ouderling van 
dienst naar de kerkenraadsbanken en geeft met gebaren aan dat mensen uit die banken 
kunnen opstaan en naar voren mogen gaan om deel te nemen aan het avondmaal. 
Vervolgens gaat de ouderling naar de voorkant van het gangpad tussen vak C en D, en geeft 
met gebaren aan dat mensen uit vak D, linkerkant (plus midden) van vak C (voor de 
avondmaalstafel), die willen deelnemen kunnen opstaan en naar voren mogen komen om 
deel te nemen. De mensen op de eerste banken als eerste, daarna de mensen op twee 
banken daar achter, enzovoort. In de rij houden mensen van verschillende huishoudens een 
onderlinge afstand van 1,5m in acht (zie bijlage 1A). De ouderling gaat daarbij voorop en 
gaat weer op de hoek van het podium staan. 
 
Op het moment dat de diakenen gaan deelnemen geeft één van de coördinatoren met 
gebaren aan dat mensen die in de zijzaal zitten en deel willen nemen kunnen opstaan en 
aansluiten via het catecheselokaal naar de hal. Vervolgens geeft deze coördinator met 
gebaren aan dat mensen die aan de rechterkant van vak A (voor het orgel) zitten en deel 
willen namen kunnen opstaan en kunnen aansluiten via de hal. Mensen op de achterste 
bank als eerste, daarna mensen op twee banken daarvoor, enzovoort (zie bijlage 1B). 
In de hal  ‘ritsen’ de mensen uit de zijzaal en rechterkant van vak A zich tot één rij en sluiten 
aan in de rij van het gangpad tussen de vakken C en D.In de hal geeft de koster de looproute 
aan. In de rij houden mensen van verschillende huishoudens een onderlinge afstand van 
1,5m in acht (zie bijlage 1B). 
 
Nadat de diakenen hebben deelgenomen gaat één van hen achter de piano ter hoogte van 
de vouwwand staan om de mensen die aan het avondmaal hebben deelgenomen de route 
naar hun zitplaats te wijzen. De andere diaken geeft de route in de hal aan. (zie bijlage 1A, 
1B, 2 en 3) 
 
Nadat de laatste persoon van de eerste groep (vak D/C, zijzaal, rechterkant vak A) de 
ouderling voorbij is, gaat de ouderling via de weggehaalde bank in vak C naar de voorkant 
van het gangpad tussen vak C en B. Daar geeft hijmet gebaren aan dat mensen die aan de 
rechterkant van vak C, linkerkant (plus midden) van vak B zitten en willen deelnemen 
kunnen opstaan en naar voren mogen komen (eenzelfde volgorde als de voorgaande groep). 
Zij lopen daarbij via de weggehaalde bank in vak C naar voren (zie bijlage 2).  
De ouderling gaat daarbij voorop en gaat weer op de hoek van het podium staan.  
Als de laatste persoon van de tweede groep (vak B/C) de ouderling van dienst voorbij is gaat 
de ouderling via de weggehaalde banken in vak C en B naar de voorkant van het gangpad 
tussen vak B en A. Hij geeft vervolgens aan dat mensen die aan de rechterkant van vak B, 
linkerkant (plus midden) van vak A zittenen willen deelnemen kunnen opstaan en naar voren 
mogen komen, eenzelfde volgorde als de voorgaande groepen (zie bijlage 3).  
De ouderling van dienst gaat daarbij voorop en gaat weer op de hoek van het podium staan. 
 
Bij het delen van het brood kan de predikant zachtjes iets zeggen, bijvoorbeeld ‘dit is 
hetlichaam van Christus’, ‘dit is het bloed van Christus’ of ‘dit is voor jou’. 
Als de laatste mensen zijn aangesloten aan de rij sluit de ouderling van dienst de rij en 
vervolgens de predikant om te delen van het brood en de wijn. 
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Nadat de ouderling van dienst en de predikant het brood en wijn hebben gedeeld gaat de 
predikant weer naar de kansel en de dienstdoende ouderling en diakenen naar hun zitplaats. 
 
 
Orgelspel en zang tijdens de viering 
Nadat de predikant de gemeente heeft genodigd speelt de organist/pianist zacht op het 
orgel (of piano). Als de organist/pianist zelf deelneemt na het delen van het brood en de 
wijn. Wanneer de predikant weer terug gaat naar de kansel stopt de organist met spelen. 
 
Zitplaatsen 
De voorste bank in vak C (voor avondmaalstafel) is gereserveerd voor een ouderling en een 
diaken. De voorste kerkenraadsbank is beschikbaar voor kerkgangers, 
De voorste bank in vak B (voor kansel) is gereserveerd voor een diaken en een zanger. 
De voorste bank in vak A (voor orgel) is gereserveerd voor een zanger en organist/pianist 
In de zijzaal zijn maximaal twee plaatsen gereserveerd voor musici. Reservering voor een 
coördinator in de zijzaal is niet nodig. 
Achter de piano zijn twee speciaal geplaatste stoelen gereserveerd voor de zangers om 
tijden de viering te kunnen zitten. 
 
Bij huishoudens waarvan één of meer personen niet willen/kunnen deelnemen, gaan deze 
personen niet direct aan een gangpad zitten. Dit vanwege de onderlinge afstand van 1,5m bij 
het gaan en komen naar het avondmaal.  
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Bijlage 1A 
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Bijlage 1B 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 


