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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl 
 

Afgelopen woensdag 18 november is er een kerkenraadsvergadering geweest. Daarin zijn weer 

besluiten genomen rond de kerkdiensten voor de komende maanden. 

Namens kerkenraad en commissie informeren we via deze nieuwsbrief over de inhoud en praktische 

uitwerking daarvan.  

 

 

Extra ruimte voor kerkgang 
 

Eind september moesten we omschakelden van 80 kerkgangers naar 30 kerkgangers (excl 

medewerkers). De ervaring sindsdien is dat iedereen dan ongeveer 1 op de 9 kerkdiensten aan de 

beurt is. 

Voor velen wordt dat als erg weinig ervaren. Dan valt te denken aan alleenstaanden. Maar vooral ook 

gezinnen met (jonge) kinderen vinden het erg moeilijk om op een goede manier een kerkdienst 

online mee te kunnen maken. Aan de andere kant zijn er ook gemeenteleden voor wie online 

meekijken geen verhindering is en die tijdelijk een stapje teruggezet hebben om anderen meer 

ruimte te bieden. 

De commissie heeft daarom een aantal opties uitgewerkt. Aan de ene kant wilden we recht doen aan 

beleid en adviezen van de overheid en de PKN om besmettingen terug te dringen. Gelukkig zien we 

nu landelijk een dalende trend qua besmettingen en zijn we ongeveer weer terug op het niveau van 

toen de beperkende maatregel van 30 kerkgangers werd ingevoerd. Aan de andere kant wilden we 

oog hebben voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden en de organisatorische belasting voor 

medewerkers.  Als opties zijn afgewogen: 1) parallel meeluisteren in de Wingerd, 2) een 3e dienst per 

zondag of 3) het beperkt verhogen van het aantal kerkgangers.  

Alles afwegende heeft de kerkenraad besloten per dienst 45 kerkgangers in plaats van 30 uit te 

nodigen (excl medewerkers). Dit gaat in per 29 november. 

Bij dit alles blijven we natuurlijk zorgvuldig omgaan met het protocol om op een veilige manier 

kerkdiensten te houden. Thuisblijven bij symptomen van Corona of bij besmette huisgenoten, 

handen ontsmetten en steeds 1,5 meter afstand houden blijven van belang. En voor verplaatsingen 

binnen de kerk wordt geadviseerd een mondkapje te gebruiken. Een zorgvuldige afweging is van 

belang om besmetting van een ander te voorkomen, rekening houdend met de afstand die gehouden 

kan worden.  
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Avondmaalsdiensten 6 december 
 

6 december is opnieuw een zondag waar bediening van het Heilig Avondmaal gepland staat. Nu er 
minder mensen naar de kerk mogen komen, was de vraag of en hoe we daar invulling aan kunnen 
geven.  

Voorop stond dat we niet een selectie wilden maken wie wel of niet kunnen komen.  

Op basis van het aantal avondmaalsgangers dat eerder weer naar de kerk kwam (medio zomer) is de 
verwachting dat 2 kerkdiensten niet zal volstaan. Daarom zullen er drie diensten zijn: om 9:00 uur en 
11:00 uur (met dezelfde invulling en preek), en om 18:30 uur waarin tevens de dankzegging 
plaatsvindt.  
We houden rekening met ouders met jonge kinderen ( < 12 jaar), die niet alleen thuis kunnen blijven. 
Zij kunnen als gezin komen. Het kan wel zo zijn dat van gezinnen met oudere kinderen, de kinderen 
dan geacht worden een keer thuis te blijven. Hoe het zal gaan voor gezinnen met jonge én oudere 
kinderen, zullen we t.z.t. in de mailuitnodiging aangeven. 
 
Via de Bazuin zullen we nog laten weten of en op welk moment er crèche geboden wordt. Dit is dan 
in de kleine zaal van de Wingerd (zaal 2). 
 
De vorm van het avondmaal zal vergelijkbaar zijn met de vorige keer.  Zie hiervoor de bijlage waarin 
dit nog een keer is samengevat voor wie er toen niet bij was. 
 
Als de Wingerd nodig is, dan krijgen degenen die vorige keer in de Wingerd zaten nu voorrang voor 

een plaats in de kerk.  

Wie zullen worden uitgenodigd?  Voor deze diensten zullen kerkgangers worden uitgenodigd die 

gewoonlijk aangingen aan het Heilig Avondmaal (voor zover wij weten) én zich sinds 1 juni op enig 

moment hebben aangemeld om weer naar de kerk te komen. Dat betreft ook hen die zich 

kortgeleden (sinds we naar 30 kerkgangers terug moesten) al dan niet tijdelijk hebben afgemeld. En 

eveneens enkele ouderen die specifiek bij de vorige avondmaalsdienst aanwezig waren. 

 

  Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte in de kerk (en 

Wingerd), vragen we u om z.s.m. maar uiterlijk woensdag 25 november om 12:00 uur via 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl aan ons door te geven als u die zondag niet deel kunt/wilt 

nemen. Ook als bijvoorbeeld niet alle leden van het gezin die avondmaalganger zijn, zullen komen.  

Als de bij ons bekende voorkeur voor ochtend, avond of beide níet uitkomt voor die zondag, dan horen 

we dat ook graag uiterlijk die woensdag.  
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Overige bijzondere diensten 
 

Rond de kerstdagen zullen er bij leven en welzijn 3 kerkdiensten zijn: 

• 24 december om 19:30 uur 
• 25 december om 9:00 en 11:00 uur (met dezelfde invulling) 

 
Op 26 december is er een kerstfeestviering georganiseerd vanuit het jeugdwerk waaraan o.a. het 

kinderkoor, zondagsschool en clubs (t/m 12 jaar) meewerken. Omdat er maar een beperkt aantal 

ouders kan komen, zal er expliciet worden uitgenodigd. Het betreft dan maximaal 1 ouder per gezin.  

Op oudjaarsavond wordt zoals gebruikelijk familie van overleden gemeenteleden uitgenodigd, om 

geliefden te gedenken. Voor de plekken die overblijven worden gemeenteleden op de gebruikelijke 

manier uitgenodigd. 

Voor nieuwjaarmorgen worden net als op zondagen gemeenteleden uitgenodigd om aanwezig te 

zijn. 

Natuurlijk zijn alle diensten ook online te volgen op kerkdienstgemist.nl 

 

Tot slot 
 

We hopen u hiermee weer voldoende geïnformeerd te hebben. Alles onder het voorbehoud van 

Jacobus en van verdere ontwikkelingen. 

We bidden dat ook in deze donkere dagen, waarin ook corona nog rondwaart, Advent onze harten 

mag opheffen, en we met verwachting uitzien naar Hem die komt. 

 

Namens kerkenraad & commissie, 

Arnoud Bosse 

Kees Crum 

Greta Kamphof 

Corné Oppelaar 

Harrie in ‘t Veld 
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Bijlage – Praktische informatie rond Avondmaalsdienst zoals eerder beschreven  
 

Avondmaalsvorm 

We volgen de variant die in de anglicaanse, Rooms-katholieke en Lutherse kerken bekend is. Daarbij 

lopen de avondmaalsgangers naar voren en krijgen daar brood en wijn. Daarbij zit men niet aan, 

maar loopt ieder na gebruik weer terug naar de eigen kerkbank. 

Looproute 

Dan is vervolgens de looproute een punt van aandacht. Van belang is dat degenen die komen, niet 

het pad kruisen van degenen die gaan. Verder wilden we voorkomen dat de dienst te lang gaat 

duren. Tenslotte willen we ook voorkomen dat degene die brood en wijn krijgt het gevoel heeft zich 

te moeten haasten. Deze overwegingen resulteerden in een benadering, waarbij er als het ware in 

twee cirkels gelijktijdig ‘gelopen’ wordt. Eén rondgang voor gemeenteleden in het koor en uit de 

Wingerd, en één rondgang voor degenen die in het schip en de boerenhoek zitten. In principe is er 

een (kleine) rij van circa 3 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 aan het eind van dit artikel voor hoe er rondgelopen wordt. 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. 

Wie aan het uiteinde van een bank zit, wordt verzocht wat afstand te houden tot het gangpad. Voor 

zover de 1,5 meter tot anderen in de bank voor of achter u dat toelaat. Dit in verband met het 

rondlopen van gemeenteleden door het gangpad tijdens het Heilig Avondmaal. 

Orde van dienst 

Vanuit liturgisch perspectief: Na de prediking zullen de predikant en de diaken 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 vervolgens de eersten in het schip uitnodigen naar voren te komen. Anderen vanuit het schip 

kunnen dan al aansluiten in de rij. De eerste in de rij kan dan bij de eerste tafel brood van de schaal 

afnemen en het brood tot zich nemen. Daarna kan hij/zij doorlopen naar de tweede tafel waar hij na 

het eten van het brood, een bekertje met wijn kan gebruiken. Op dat moment kan de volgende in de 

rij bij de eerste tafel het brood nemen, en later ook doorlopen als zijn voorganger weer terugkeert 

naar de bank. 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. 

Op vergelijkbare wijze zullen kerkgangers in het koor door een andere ouderling worden gewenkt om 

een vergelijkbare rondgang te maken. In deze rondgang zullen zich ook de gemeenteleden voegen 

die vanuit de Wingerd de dienst meebeleven. Ook dit is aangegeven op de plattegrond. In de 

Wingerd zal ook een ouderling aanwezig zijn om het juiste moment aan te geven. 

Het geheel wordt afgesloten door een schriftlezing, en (voor)zang. Tenslotte is er de ruimte voor 

persoonlijk dankgebed. 

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.  
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Plattegrond 

Ingetekend op de plattegrond van de kerk ziet de logistiek er als volgt uit: 

 

 

Toelichting bij looprichting tijdens Avondmaalsdienst

12 zitplaats stoel

11 x x x x zitplaats kerkbank

1

10 x x x zitplaats voor medewerker

x ouderling

9 x plaats voor voorzanger (zang vanuit kerkbank)

regisseur + coordin 2

W 8 x x x O plaats voor Ds, Diaken, Ouderling tijdens viering

I

N 7 x x looprichting heen

G looprichting terug

E 6 deur

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

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

1

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

deur O gelopen wordt en men elkaar nooit kruist).

3

2 ouderling Passeren in een bank is niet nodig omdat er geen 

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

1

x x

x x x ds

x D Ds

x

x beamer deur

alleen 

nooduitgang

x 1

x 1

x O 2 x x x

x diaken x

3 x x x

2 ouderling x

4 x x

1

5 x

x

x 6 x x

7 x

1 x

8 x x x x

x x

9 x x

x

10

x 1

x 11 x x x x

koster + v

o x

regisseur 1 / coordinator

x x x x x x

x x

Aantal plaatsen: x

45 Personen organist 

11 Medewerkers

open deur


