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In deze Nieuwsbrief staat de viering van het heilig avondmaal centraal. Ds. ’t Lam gaat in 
op de betekenis van het avondmaal en laat zien hoe u ook thuis aan deze viering kunt mee-
doen. Daarnaast vraagt de Diaconie aandacht voor het legen van de busjes Kerk tv en volgt 
nog enige informatie over de kerkdiensten in Corona-tijd. Ten slotte wordt verwezen naar 
een artikel over onze Hoofdstraatkerk in het Reformatorisch Dagblad. 
 
Avondmaal op zondag 24 januari 
In de Hoofdstraatkerk vieren we vijf keer per jaar het avondmaal. We waren gewend om 
brood en wijn aan elkaar door te geven in de banken. Behalve in de dienst op Witte Donder-
dag, dan kwamen de kerkgangers naar voren in de kerk en kregen daar brood en wijn aan-
gereikt. In de coronatijd moest het anders georganiseerd worden. We zetten op enkele tafels 
de stukjes gebroken brood en kleine bekertjes met wijn of druivensap klaar. De meeste 
kerkgangers lopen dan langs en pakken eerst een stukje brood en later een bekertje met 
wijn of sap. Enkele kerkgangers die niet goed kunnen lopen krijgen het op hun zitplaats op 
gepaste afstand aangereikt. 
 
Waarom vieren we ook al weer avondmaal?  
Op de avond voordat Hij gevangen genomen werd vierde Jezus met zijn vrienden de maaltijd 
van de bevrijding. Tijdens deze maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegen erover uit, brak 
het en deelde het met zijn vrienden. Even later pakte Jezus een beker met wijn, sprak ook 
hierover een zegen uit en gaf die aan zijn vrienden. Jezus koppelde zo de maaltijd van de 
bevrijding aan de weg van zijn dood en opstanding. Jezus gaf de opdracht deze maaltijd te 
blijven vieren als teken van Gods liefde voor de mens. Al bijna tweeduizend jaar wordt 
wereldwijd de maaltijd van brood en beker gevierd. Omdat Jezus deze maaltijd ‘s avonds 
vierde, noemen we het ook wel het heilig avondmaal. 
 
Hoe kunt u thuis meevieren? 
Vanwege de beperkende maatregelen is het voor de meesten niet mogelijk om in de kerk 
aanwezig te zijn. Hoe kunt u dan toch meevieren? Natuurlijk gewoon door te kijken en te 
luisteren via kerktv of internet. Maar ook is er de mogelijkheid zelf thuis het avondmaal te 
vieren. Zet dan van te voren klaar: eventueel een kaars of waxinelichtje, een stukje brood 
en een glaasje met wijn of sap.  
1. Voordat de dominee het tafelgebed bidt wordt de kaars die op de tafel staat aangesto-

ken. Op dat moment steekt u ook zelf uw kaars aan. Jezus zegt: Ik ben het Licht in de 
wereld. Door het samen aansteken van een kaars zijn we in dat Licht met elkaar verbon-
den. 

2. Nadat de dominee de zegen over brood en beker heeft uitgesproken lopen de aanwezige 
kerkgangers langs de tafels met stukjes brood en bekertjes wijn en druivensap. Op dat 
moment kunt u ook zelf een stukje brood nemen en even later een slokje uit het glaasje. 
Als u samen bent kunt u het natuurlijk ook aan elkaar doorgeven. 

3. Na afloop bidt de dominee in de kerk het gebed van Jezus, het Onze Vader. U kunt thuis 
de woorden van dit gebed hardop meebidden. 

 
Christus in ons midden 
Op zondag 24 januari vieren we als gemeente van de Hoofdstraatkerk het avondmaal. Zo 
geven we gehoor aan de opdracht van Jezus: Doet dit tot Mijn gedachtenis. We vieren met 
elkaar de verbondenheid in Christus. In de kwetsbaarheid en onzekerheid van alledag is 
Christus in ons midden. Een teken van hoop en toekomst – ook in deze tijd zichtbaar gemaakt 
in dat ene stukje brood en dat slokje uit de beker. We wensen elkaar thuis en in de kerk een 
goede viering. 
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Mededeling van de Diaconie 
Normaal gesproken komen wij in de maand januari langs bij de mensen met kerktelevisie 
om de busjes te legen. We gaan dan samen met de bewoner om de tafel om het busje te 
legen en het geld te tellen. Het is op dit moment niet verstandig om dit te doen en verplaat-
sen dit naar een later tijdstip. U wordt hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht. Mocht 
uw busje eerder vol zijn, laat het dan even weten, want dan brengen we een nieuw busje. 
 

Kerkdiensten in Corona-tijd 
Zoals u weet houden we de dwingende adviezen van de overheid en het RIVM aan met be-
trekking tot de Corona-maatregelen. Dit betekent dat we op dit moment geen schriftelijke 
uitnodigingen versturen voor het bijwonen van de kerkdiensten. Wel geven we onze leden 
die de diensten niet digitaal kunnen volgen de mogelijkheid om te komen. Zij worden hier-
voor telefonisch benaderd. Daarom geldt vanaf nu dat als u geen persoonlijke telefonische 
uitnodiging van ons hebt gekregen, u verzocht wordt om niet naar de Hoofdstraatkerk te 
komen. Wel bevelen we onze kerkdiensten via Kerk TV of online streaming van harte bij u 
aan. 
 
Zodra de maatregelen versoepeld kunnen worden, zullen we zo spoedig mogelijk actie on-
dernemen om meer leden uit te nodigen. 
 
De Hoofdstraatkerk in het Reformatorisch Dagblad 
In het Reformatorisch Dagblad van 31 december 2020 stond een artikel over de Hoofdstraat-
kerk. Hieronder het begin van dit artikel. 

 

           
 

Interesse in het hele artikel? Het is te downloaden via de link: 

https://www.rd.nl/artikel/906985-hoofdstraatkerk-hoogeveen-gerenoveerd 
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