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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl 
 

In dit nieuwsbericht treft u meer informatie over de kerkdiensten in de komende periode. Dit betreft 
de openluchtdienst van komende zondag, de aankomende avondmaalszondag, en een update m.b.t. 
de indeling via groepen. 

 

Openluchtdienst – afsluiting Tentdagen 
 
Op zondag 22 augustus zal de ochtenddienst niet in de kerk maar in de open lucht plaatsvinden. U 
heeft daar in de laatste Bazuin al iets over kunnen lezen. Helaas zullen de Tentdagen i.v.m. corona 
deze week vooral online plaatsvinden. Door deze ochtenddienst buiten op het veld aan de Nieuwe 
Zandweg te houden krijgen we toch nog een beetje het gevoel van de Tentdagen zoals het vóór 
corona was.  
 
Even een paar praktische zaken op een rij:  

• Registratie is verplicht. Wilt u komen naar deze Openluchtdienst dan moet u zich registreren. 
Dit kan via de website: hervormdlinschoten.nl 
Óók de mensen die al ingedeeld waren voor de ochtenddienst (groep A) dienen zich te 
registreren. Dit kan eventueel ook via een contactpersoon als u zelf geen email adres hebt. 
De ‘aanmeldknop’ om uw gegevens door te geven is eenvoudig te vinden op de home page 
(startpagina): 

                               
 

• Er is een maximaal aantal bezoekers. De vergunning biedt ruimte aan max. 250 bezoekers. 
Dat is veel meer dan we momenteel in de kerk kunnen ontvangen. Iedereen is van harte 
welkom. Echter vol = vol. 

• We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Op zaterdag 21 augustus zal besloten 
worden of deze openluchtdienst wel of niet doorgaat. Mocht het niet door kunnen gaan dan 
zullen we u via e-mail informeren. Houdt dus bij twijfelachtig weer, uw mailbox in de gaten. 

• Ook buiten gelden corona maatregelen. De 1,5 meter afstand dient te worden 
gerespecteerd. Kom niet als u corona klachten heeft of als er thuis iemand ziek is.  

• U dient zelf een stoel of plaid mee te nemen. Eind augustus bestaat de kans dat het gras in 
de ochtend nog wat vochtig is. 

• De dienst begint om 9.30 uur. Wilt u tijdig komen, zodat iedereen tijdig een plaats kan 
innemen? 

• Tijdens de openluchtdienst zal er géén crèche zijn. Ook de allerkleinsten zijn van harte 
welkom.  

• Het is niet mogelijk om deze dienst live uit te zenden. Ook zal er geen uitzending te volgen 
zijn via de kerkradio. Mogelijk dat achteraf nog wel een opname op Kerkdienstgemist 
geplaatst kan worden, maar ook dat is nog niet zeker. 

• Er zijn op het veld géén toiletten aanwezig. 
 

Indien het weer het niet toelaat zal de kerkdienst in de kerk gehouden worden. Dan geldt dat de 
gemeenteleden die ingedeeld zijn in groep A daar welkom zijn. Ook zal dan de crèche wel doorgaan. 
Hiervan krijgt ieder in groep A dan ook bericht (via mail, of de vaste contactpersoon).  
 
We hopen op mooi weer, een hoge opkomst en een gezegende dienst tot eer van onze God.  
 
De Kerkenraad 

http://hervormdlinschoten.nl/
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Heilig Avondmaal 
 
D.V. 5 september is de volgende zondag dat er gelegenheid is voor het Heilig Avondmaal. De opzet is 
vergelijkbaar met de laatste twee keren. Dat betekent dat er drie momenten zijn:  
9:00 uur, 11.30 uur en 18.30 uur. De dienst van 11.30 uur is weer een verkorte ‘tafeldienst’, die 
gezien kan worden als een vervolg op de morgendienst van 9:00 uur. Deze wordt niet uitgezonden 
via kerkdienstgemist of kerkradio.  
 
In onze traditie volgt het sacrament op de verkondiging van Gods Woord. De gedachte is daarom dat 
wie uitgenodigd wordt voor de tweede, de Woord verkondiging hoort in de eerste dienst (online) en 
daarna in de korte dienst deelneemt aan het sacrament. Zo’n verkorte dienst duurt naar verwachting 
ca 40 minuten. Gebed, schriftlezing, avondmaalsviering en enkele liederen hebben hierin een plaats, 
maar er wordt geen preek gehouden. In de dienst van 18:30 is er tevens de dankzegging voor het 
heilig avondmaal.  

Ook nu weer is het uitgangspunt dat er plaats is voor iedereen die wil deelnemen aan het 

avondmaal. We houden ook rekening met ouders met jonge kinderen (tot 12 jaar), die niet alleen 

thuis kunnen blijven. Voor september is er geen beperking qua aantal personen, maar ligt de 

beperking in de 1,5 meter. Daarom verwachten we dat meer kinderen van avondmaalsgangers 

kunnen meekomen. Dit zullen we bij de definitieve uitnodiging aangeven door vermelding van het 

aantal verwachte personen).  

Tijdens de eerste dienst is er crèche, in de kleine zaal van de Wingerd (zaal 2). 
In de Lindewaard wordt ook weer geprobeerd deelname mogelijk te maken.  
 
Voor deze bijzondere diensten geldt niet de groepsindeling, maar wordt weer een aparte uitnodiging 

verzonden. Wie zullen worden uitgenodigd? Alle kerkgangers die gewoonlijk aangingen aan het Heilig 

Avondmaal en die tevens op dinsdag 24 augustus aangemeld staan voor kerkgang. Daarnaast nemen 

we contact op met enkele ouderen die specifiek bij de eerdere avondmaalsdiensten aanwezig wilden 

zijn. 

  Inmiddels leven we alweer 1,5 jaar met corona. Sommigen hebben zich vanaf het begin 

aangemeld voor kerkdiensten, anderen kwamen alleen gedurende periodes dat corona minder 

ernstig speelde, anderen leven sinds het begin alleen online mee. De Heere heeft ons het Heilig 

Avondmaal gegeven ter versterking van ons geloof en we gedenken naar Zijn bevel Jezus’ lijden en 

sterven voor onze zonden. Om dat samen te beleven is het nodig om naar de kerk te komen. Juist dit 

moment in september dat corona minder ernstig speelt, kan een goed moment zijn om deel te 

nemen. Heeft u zich nog niet aangemeld voor kerkdiensten of (tijdelijk) afgemeld, maar wilt u voor 

deze avondmaalszondag toch uitgenodigd worden, dan kunt u zich t/m dinsdag 24 augustus 

aanmelden via kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl  

Ook wie zich wellicht voor het eerst geroepen weet om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal, kan 

zich aanmelden.  

Daarnaast horen we het graag als u wel in de categorie van genodigden valt, maar deze keer niet 

kunt/wilt komen. Als een bepaald moment (ochtend, avond) níet uitkomt voor die zondag, dan horen 

we dat ook graag voor de genoemde datum. Daarna gaan we namelijk iedereen indelen. 

Eventuele afmeldingen door latere, onvoorziene omstandigheden horen we ook graag t/m de 

zaterdag voorafgaand aan de avondmaalszondag. De vrijgekomen plaatsen kunnen we dan toch nog 

benutten voor anderen.   

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl
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Indeling in groepen 
 
We werken nu inmiddels een maand met de groepsindeling. Over het algemeen verloopt dit naar 

verwachting. Hoewel soms mensen gemist worden die uitgenodigd waren. 

Regisseurs lopen er soms tegenaan dat bepaalde plaatsen zoals de hoge banken en stoelen in de 

hoek achter in de kerk ‘niet gewild’ zijn. Als dat voor u het geval is, geef dat dan door aan de 

commissie via de welbekende mailbox (of anders als u geen mail hebt aan een van de 

commissieleden), zodat we die voorkeur kunnen administreren. Dan weet de regisseur er voortaan 

vanaf en wordt er rekening mee gehouden. Dat voorkomt onnodige discussie in de kerk. Als u daar 

juist wel wil zitten, dan horen we het ook graag. 

De groepsindeling was van toepassing tot en met 29 augustus. Daarna is er op D.V. 5 september een 
avondmaalsdienst, waarover meer informatie in deze nieuwsbrief. Rond 17 september zal de 
overheid pas besluiten over de nog bestaande corona beperkingen. Daarom willen we als commissie 
de huidige groepsindeling voor reguliere kerkdiensten verlengen t/m 26 september. Tegen die tijd 
hopen we hopen een beter beeld te hebben hoe e.e.a. zich ontwikkelt rond corona maatregelen. 
 
Het rooster qua groepsindeling ziet er dan verder als volgt uit: 
 

22 aug ochtend: openluchtdienst – zie bijzonderheden elders in deze nieuwsbrief 

22 aug avond: groep D 

29 aug ochtend: groep B (incl Abrona met begeleiding) 

29 aug avond: groep C (incl Abrona zonder begeleiding) 

 

5 sept ochtend (2x) | avond: avondmaalsdiensten – via specifieke indeling (incl crèche) 

12 sept ochtend: groep A (incl crèche) 

12 sept avond: groep D 

19 sept ochtend: groep B (incl Abrona met begeleiding) - opening winterwerk 

19 sept avond: groep C (incl Abrona zonder begeleiding) 

26 sept ochtend: groep A (incl crèche) 

26 sept avond: groep D 

 
 
Wilt u deze nieuwe datums voor uw groep weer noteren in uw agenda?  
Zolang de ruimte om naar de kerk te gaan beperkt is, hopen we natuurlijk dat u de mogelijkheden die 
er zijn zoveel mogelijk benut.  
 
Bent u nog niet ingedeeld in een groep, maar wilt u wel weer komen, weet dan dat er mogelijkheden 
zijn om in te stappen. Voelt u zich vrij om eventuele vragen rond de kerkgang en de maatregelen aan 
ons te stellen. 
 

Namens kerkenraad & commissie, 

Arnoud Bosse 

Kees Crum 

Greta Kamphof 

Corné Oppelaar 

Harrie in ’t Veld 

 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl 

 

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl
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Bijlage – Praktische informatie rond Avondmaalsdienst zoals eerder beschreven  
 

Looproute 

Van belang is dat degenen die naar de tafel komen, niet het pad kruisen van degenen die teruggaan. 

Daarom lopen we als het ware in twee cirkels. Eén rondgang voor gemeenteleden in het koor, en één 

rondgang voor degenen die in het schip en de boerenhoek zitten. In principe is er een (kleine) rij van 

3 tot 5 personen bij beide rondgangen die zich telkens aanvult vanuit de kerkbanken tot iedereen in 

dat deel van de kerk gelegenheid heeft gekregen om deel te nemen. Zie de plattegrond op de 

volgende pagina. Als u in het koor of schip zit, let dan ook even op in welke bank u zit, met het oog 

op het teruglopen naar de juiste plek. 

 

Orde van dienst 

Vanuit liturgisch perspectief: de predikant en de diaken zullen de tafels gereedmaken door het 

klaarzetten van schalen met brood en de bekertjes met wijn. Na het breken van het brood en 

schenken van de wijn gaat de nodiging uit tot deelname aan het Heilig Avondmaal. Een ouderling zal 

zo nodig de eersten in het schip uitnodigen naar voren te komen. Anderen vanuit het schip kunnen 

dan zelf aansluiten in de rij. Ook uit het koorgedeelte kan men dan naar voren komen. Op elk 

moment staat er maximaal 1 persoon of 1 echtpaar bij een tafel. Op de plattegrond zijn de 4 tafels 

(met brood of wijn) weergegeven. 

Enkele ouderen voor wie deze vorm van staand avondmaal vieren een fysieke belemmering is, en dit 

hebben doorgegeven, krijgen brood en wijn door de diaken aangeboden op hun zitplaats. 

 



5 
 

 

 

x x Toelichting bij  Avondmaalsdienst

12 zitplaats stoel

11 x zitplaats kerkbank

1

10 x x x x x x x x zitplaats voor medewerker

regisseur

9 O plaats voor Ds, Diaken, Ouderling tijdens viering

W 8 x x gemeentelid uit abrona 

I

N 7 x looprichting heen

G looprichting terug

E 6 x x deur

R alleen 1 Iedereen gaat via één kant richting de avondmaalstafel.

D 5 ventilatie Een korte wachtrij (met afstand) van ca 5 personen.

1

4 x x x 2 Terugweg via andere kant (zodat er in een rondgang

deur gelopen wordt en men elkaar nooit kruist).

3

2 Passeren in een bank is niet nodig omdat er geen 

2 x x twee 'gezinnen' in dezelfde bank zitten.

kerkrentm/diaken + 1

x

x x ds

x D

x Ds

x x Beamer

x

oud.v.dienst + 

x 1

x 1

x O 2 x x

x x

x 3 x x x x

x 2 kerkenraad + x

4 x

1

5 x x

x 6 x x

x

x 7 x

x 1 x

8 x x

x

9 x x x

x

10 x x

x 1

x 11 x x

koster + v

x

regisseur (max 2 p)

x x x x x x x

x x

Aantal plaatsen: x

78 Personen organist + fam 

22 Past.eenheden (excl mdw)

open deur


