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De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van 
Gemeentebijeenkomsten op DV maandag 20 november 2017 

 
Plaats:  Andreastsjerke  
Aanvang:  14.30 uur – alleen agendapunt 4  

19.45 uur (vanaf 19.15 uur is er koffie en thee)  
 
Op deze gemeentebijeenkomst(en) gaan we met elkaar in gesprek over 
‘De betekenis en viering van het Heilig Avondmaal’.  
We hopen dan ook vele gemeenteleden te mogen begroeten.  
Wilt u graag gehaald en weer thuis gebracht worden? Geen probleem. 
Dan graag Jan Dorenbos bellen: 0511-521608.  
 
AGENDA  
 

1. Opening, door preses Douwe Tamminga  
 

2. Mededelingen  
 

3. Verslag gemeenteavond 8 mei 2017  
U kunt dit verslag opvragen bij scriba Corrie Bakker 
(k.bakker71@upcmail.nl)  
 

4. Betekenis en viering Heilig Avondmaal  
De protestantse kerk kent twee heilige sacramenten. De doop 
en het Avondmaal. We gaan als gemeente met elkaar in  
gesprek over:  
‘De betekenis en viering van het Heilig Avondmaal’.  
 
Voor de gemeenteleden die liever niet op avond een bijeen-
komst bezoeken, is er gelegenheid om ‘s middags over (alleen) 
dit onderwerp mee te praten.  
14.30 uur - 16.30 uur grote zaal Andreastsjerke.  
 
Het onderwerp wordt op beide bijeenkomsten toegelicht door  
ds. Jan Kroon.  

 
PAUZE  
 

5. Beleidsplan ‘Van dorpskerk naar kerk in het dorp’  
Kort overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van 
het beleidsplan.  
 

6. Kerkrentmeesters  
- toelichting op de begroting voor 2018  
- ‘efkes byprate’ over diverse zaken  
 

7. Bernetsjerke ’t Anker  
 

8. Zingen voorafgaand aan de eredienst  
 

9. Sluiting door dominee Jan Kroon  

 
 
 

Betekenis en viering Heilig Avondmaal 
(toelichting punt 4 agenda)  
 

  
De kerk viert het avondmaal, omdat de 
Heer Jezus het ons zelf heeft opgedragen 
(Lucas 22: 14-20). We vieren het door het 
ontvangen en eten van het gebroken 
brood en de vergoten wijn. Dat is natuurlijk 
niet zomaar. Deze tekenen verwijzen naar 
Goede Vrijdag, naar de gekruisigde Chris-
tus. We vieren het ook samen, wat ver-
wijst naar de gemeenschap met elkaar. 
We drinken wijn – teken van vreugde – die 
we ten volle ontvangen op het komende 
bruiloftsfeest. Kortom:  
- we gedenken wat er gebeurd is in 

het verleden;  
- we vieren het samen als Gods  

gemeente in het heden;  
- en we krijgen alvast een voorproefje 

van de toekomst.  
Het avondmaal is in de eerste plaats een 
gedenken van de dood van onze Heer 
Jezus Christus. Het brood dat wij breken 
herinnert ons aan het gekruisigde  
lichaam van Christus. Wij breken het 
brood; door ons toedoen hing Hij daar 
aan het kruis. De wijn die wij vergieten 
herinnert ons aan het bloed van Chris-
tus. Het bloed van dat volmaakte Lam 
reinigt ons van al onze zonden. Het is 
dus heel bijzonder, wat Jezus Christus 
voor ons heeft gedaan: zijn lichaam 
gebroken, zijn bloed vergoten. Dat ge-
denken stemt ons in de eerste plaats 
verdrietig. Dat óntstemt ons zelfs. Maar 
we noemen die vrijdag toch ‘Goede 
Vrijdag’. Dat wil zeggen: doordat Chris-
tus zich voor ons gaf, worden we weer 
verzoend met God. Het gaat in het 
avondmaal om de verzoening. De ver-
zoening met God en de verzoening met 
elkaar. Aan de ene kant maakt het 
avondmaal ons diep verdrietig en aan de 
andere kant stemt het ons tot grote 
vreugde. Gedenken is dus heel wat meer 
dan alleen maar terugdenken aan een 
gebeurtenis die is gebeurd. Het is er zo 
bij stilstaan dat je er op de een of andere 
manier zelf bij betrokken raakt, zodat je 
tot het besef komt: Hij deed dat ook voor 
mij! Van die gebeurtenis hangt ook mijn 
leven af!  
Op de gemeentebijeenkomsten van  
20 november gaan we met elkaar in 
gesprek over de betekenis en viering van 
het Avondmaal. Hoe beleven we het? 
Hoe vieren we het?  
Noteer de datum in uw agenda.  
 

Douwe Tamminga,  
preses kerkenraad 


