
Belangrijk extra bericht over de kerkdiensten  
 
Uitzending via kerkomroep en Youtube. 
In de komende weken tot 1 juni zullen we geen samenkomsten meer 
hebben. Wel is er elke zondag vanuit onze kerk een uitzending via 
kerkomroep, die we ook via het youtube-kanaal van de kerk laten zien. Via 
de website van de kerk kunt u eenvoudig naar kerkomroep en het youtube-
kanaal, door op het gewenste logo te klikken. Deze diensten zijn op de 
gebruikelijke manier in Nij Mariënacker te volgen.  
 
Bijzondere diensten. 
We leven toe naar Pasen, we gaan straks de Stille Week in. Een bijzondere tijd waarin we met elkaar de 
weg gaan van Palmpasen naar Witte Donderdag. En via Goede Vrijdag moeten we de Stille Zaterdag 
volhouden. Op de eerste dag van de nieuwe week breekt een nieuwe toekomst door: het Paasfeest! 
Bijzondere diensten. 
In de stille week vieren we ook altijd het avondmaal. Dit jaar kan deze dienst, net als andere diensten, 
niet op de gebruikelijke manier meegemaakt worden. Maar we kunnen wel samen het avondmaal vieren.  
De diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden samengevoegd tot één dienst. Daarin komen 
het avondmaal en het doven van de Paaskaars bij elkaar. We willen jullie oproepen om bij het 
meemaken van deze dienst via kerkomroep of 
youtube, ook het avondmaal mee te vieren. We 
volgen daarmee een advies van de landelijke kerk.  
 
Hoe vieren we avondmaal in deze tijd?  
Het avondmaal vieren, terwijl je thuis kijkt of 
luistert, is vreemd. Voor iedereen. Brood en wijn (of 
sap) ontvangen we normaal gesproken van elkaar. 
Als je dat thuis zelf klaarzet en zelf oppakt en tot je 
neemt, dan doet dat vreemd aan. Want het 
avondmaal is niet iets wat je aan jezelf kunt geven. 
Het wijst ons er juist op dat we Gods genade mogen ontvangen. Het avondmaal is ook geen individueel 
gebeuren. Het wijst ons juist op onze verbondenheid, in Jezus Christus.  
Daarom vieren we het samen, wanneer we de dienst meemaken, met de rest van de gemeente. Daarom 
zetten we, als gemeente van Jezus Christus, allemaal bij onszelf brood en wijn (of sap) klaar. Niet op 
dezelfde plaats, maar wel verbonden. Misschien niet op dezelfde tijd, maar wel samen in deze tijd. Niet 
zoals we gewend zijn, wel dezelfde Gastheer.  
We roepen jullie daarom allemaal op om in jullie huis deze dienst mee te maken. Brood en wijn voor 
iedereen in je huis klaar te zetten. En zo, samen met de rest van de gemeente, te eten en te drinken. Zo 
gedenken we en vieren we samen, op een nieuwe manier, dat we met God en met elkaar verbonden zijn. 
 
Gedachten 
We zijn vaak toeschouwer via onze schermen. We vragen ons misschien af waar we nog werkelijk mee 
verbonden zijn. Juist in deze tijd, waarin contact niet vanzelfsprekend is, drukt de viering van dit Heilig 
Avondmaal contact uit. Verbondenheid die werkelijk is. We zijn niet op onszelf avondmaal aan het 
vieren, maar juist samen met een werkelijke geloofsgemeenschap. Zo is het een teken van 
verbondenheid boven het individualisme uit. We zijn geen toeschouwer; we zijn deelnemer. 
Juist ook als we vragen hebben over ons contact met God, is het goed om zo samen te vieren. God geeft 
ons het avondmaal als eten en drinken voor op onze zoektocht naar Hem toe.  
Het is het Heilig Avondmaal. Dat maakt ons, terecht, voorzichtig. We gaan respectvol om met wat God 
ons aanreikt. Tegelijk zijn de ‘uiterlijke tekenen’ niet wat dit avondmaal heilig maakt. Gods Geest 
maakt ons duidelijk dat wij als gemeente, het lichaam van Christus zijn. Zo zijn wij heilig gemaakt.   
Als er een huispaaskaars in huis is, is het mooi om die ook tijdens deze viering te laten branden. 
 
Oproep 
In de stille week wordt één viering uitgezonden waarin Witte Donderdag (9 april) en Goede Vrijdag (10 
april) tezamen worden gevierd en gedacht. Wanneer u deze viering bekijkt of beluistert, zet dan voor 
jezelf en iedereen in je huis, een stukje brood en een slokje wijn of sap klaar. Zo gedenken we en vieren 
we samen, als gemeente, dat we met God en met elkaar verbonden zijn.  
 


