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Viering met Heilig Avondmaal in Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

In dit protocol zal nader worden ingegaan op de taken en afspraken rondom de Eredienst vieringen, in Open Hof 

Ommoord, met Heilig Avondmaal.  

Taken bij het Heilig Avondmaal - Beheerder 

1. De beheerder zorgt voor brood, wijn en druivensap. 

Taken bij het Heilig Avondmaal - Wijkdiaconie 

1. De Wijkdiaconie zorgt voor brood, wijn en druivensap. 

2. Op de zaterdag voor de Heilig Avondmaal Eredienst wordt het brood, door 2 diakenen, in reepjes gesneden. 

3. Op het collecteerrooster zijn 7 mensen ingeroosterd, waarvan de 1ste 3 van het rooster om 9.00 uur, op de 

dag van de Eredienst, aanwezig zijn om de tafel gereed te maken. 

4. De diaken van dienst maakt vooraf een rooster van de mensen die meehelpen met het uitreiken van brood 

en wijn en zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij/zij staat en wat hij/zij moet doen.   

5. De dienstdoende voorganger en de ouderling van dienst zijn ook ingedeeld en worden dienovereenkomstig 

op de hoogte gebracht. 

Taken bij het Heilig Avondmaal - Kinderdienst 

1. De leiding van de kinderdienst staat met de bekers met druivensap. Als er geen leiding van de kinderdienst 

aanwezig is zorgt, in principe, de coördinator van de kinderdienst voor een vervanger.  

2. De leiding van de kinderdienst zorgt voor 2 kinderen die een bord met reepjes brood vasthouden. 

Voorbereiding van het Heilig Avondmaal 

1. Wij gebruiken het mooie avondmaalstel dat boven, in de laatste kast in de Olijfzaal, staat. De koster heeft de 

sleutel van deze kast. 

2. Voor de wijn en het druivensap worden dezelfde bekers gebruikt. De bekers voor het druivensap zijn, door 

middel van een bescheiden stickertje, gemerkt en zijn dus duidelijk herkenbaar.  

3. De doopbekers en de grote Beker staan in de RK-kast in de radiokamer. 

4. Tafel liturgisch centrum:  

a. 2 kleine borden met voldoende reepjes brood. 

b. De Kan gevuld met wijn en de grote Beker (leeg). 

c. 6 volle kleine bekers, 2 gevulde doopbekers en 2 volle bekers met druivensap. 

d. Erop letten dat de servetten niet vergeten worden. 

Afspraken voor, tijdens en na de bediening van het Heilig Avondmaal 

1. Wij werken met 2 punten, zijnde raamzijde en orgelzijde, voor het uitreiken van brood en wijn of druivensap.  

2. De gemeente loopt via het middenpad, dus richting kruis, naar degenen die brood en wijn of druivensap 

uitreiken. 

3. De mensen uit het vak aan de raamzijde verlaten hun rij aan de middenpadzijde, lopen naar voren en 

houden daar links aan. Zij krijgen van de voorganger of een ambtsdrager brood en wijn aangereikt. Iemand 

van de kinderdienst staat als laatste, dus uiterst links, met een beker met druivensap. Hierna vervolgt men 

zijn/haar weg langs de ramen terug naar de zitplaats. 

4. De mensen uit het vak aan de orgelzijde verlaten hun rij aan de middenpadzijde, lopen naar voren en 

houden daar rechts aan. Zij krijgen van de voorganger of een ambtsdrager brood en wijn aangereikt. Iemand 

van de kinderdienst staat als laatste, dus uiterst rechts, met een beker met druivensap. Hierna vervolgt men 

zijn/haar weg via het pad rechts van zijn/haar vak terug naar de zitplaats. 

5. Wanneer de cantorij of een ander koor zingt gaan de koorleden, vóór de mensen uit het vak aan de 

orgelzijde, eveneens via het middenpad naar voren richting brood en wijn of druivensap. Ook zij houden 

voor rechts aan. 

6. Punt 5 is ook voor de dirigent, organist, pianist en overige musici van toepassing. 
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7. In de regel geven de uitdelers aan de orgelzijde brood en wijn of druivensap aan de minder validen. Het is 

wel prettig als de mindervalide aan een van de dienstdoende diakenen aangeeft dat hij/zij op zijn/haar 

plaatst blijft zitten. 

8. Na de instellingswoorden door de voorganger nemen de uitdelers zelf een bord met reepjes brood, een 

doopbeker, een beker met wijn of een beker met druivensap en gaan naar hun plaats om uit te reiken. De 

uitdelers van wijn en druivensap nemen ook een servetje mee. De kinderen houden een bord met reepjes 

brood vast. Als er geen kinderen zijn wordt het vasthouden van het bord met reepjes brood overgenomen 

door een volwassene.  

9. Hij/zij met de doopbeker gaat naast de uitdeler met het brood staan. 

10. Houding bij het uitreiken van brood of wijn: 

a. Verwelkomend en uitnodigend.  

b. Kijk de mensen aan. 

c. Bepalend is de eigen houding van de uitdeler.  

d. Weet wat je doet, je moet je op je gemak voelen. 

11. Woorden die gezegd kunnen worden:  

a. Brood voor onderweg. 

b. Brood/beker van het Verbond. 

c. Brood/wijn van Jezus. 

d. Brood/wijn van het Koninkrijk. 

e. Lichaam/bloed van de Heer. 

12. Na het uitreiken wordt er beneden op elkaar gewacht om gezamenlijk, ook de kinderen, naar de tafel terug 

te gaan, waarna wij het brood en wijn of druivensap met elkaar delen.  

13. De voorganger begint daarbij rechts met het uitreiken van het brood en gaat de rij af naar links. De 

voorganger zet het bord met reepjes brood op de Tafel waarna de diaken van dienst, die in het midden staat 

opgesteld, het bord pakt en de voorganger het brood aanreikt. Aansluitend pakt de voorganger één beker 

met wijn en een servet en begint daarbij rechts met het uitreiken van de wijn en gaat de rij af naar links. De 

voorganger zet de beker met wijn en het servet op de Tafel waarna de diaken van dienst de beker en het 

servet pakt en de voorganger de wijn aanreikt. De leiding van de kinderdienst neemt een beker met 

druivensap en een servet en reikt deze aan de kinderen. 

14. Na de dienst neemt iedereen een bord, beker of kan mee naar de keuken (niet stapelen) en wordt er 

afgewassen en opgeruimd. 

Orde van dienst tijdens het Heilig Avondmaal 

De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats ná de verkondiging. 

De liturgische onderdelen zijn als volgt: 

a. Inzameling van de gaven. Er zijn twee diaconale collectes. In de regel één met een bestemming 

veraf en één met een bestemming dichtbij. 

b. Voorbeden. 

c. Nodiging. 

d. Tafelgebed, in de regel op basis van een van de Tafelgebeden uit het Dienstboek, met daarin 

opgenomen de instellingswoorden. Uitlopend op: 

e. Onze Vader. 

f. Vredesgroet. 

g. De Tafel wordt klaargemaakt. 

h. Tijdens de communie muziek. 

i. Danklied. 

j. Dankgebed. 

 

De dienst vervolgt met mogelijke mededelingen, het slotlied, de zegen en muziek na de dienst. 
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Privacy – AVG 

a) Conform de AVG is bij de binnenkomst in de garderobe naast de spiegel en naast het wel en wee bord een 

bord aangebracht met de tekst: ‘Hier worden opnamen gemaakt’.  Deze opnamen worden in de kerkzaal 

tijdens vieringen via Kerk TV gemaakt. 

 

b) Op de plattegrond van de vluchtroutes in de kerkzaal  is aangegeven van welk gedeelte van de zaal geen 

beelden worden gemaakt of uitgezonden. Hierop geldt een uitzondering bij uitvaarten op de momenten dat 

de kist wordt binnengedragen en wordt uitgedragen. 

 

c) Bij opnamen van speciale diensten kunnen personen of familie herkenbaar in beeld worden gebracht; in 

detail of in een overzichtsbeeld. Betreffende personen en hun familie kunnen het als een positieve 

herinnering ervaren dat zijzelf of hun dierbare in beeld zijn. Als betreffende personen niet herkenbaar in 

beeld gebracht willen worden, dienen bezwaren omtrent het niet in beeld willen komen tijdens de 

voorbereiding van de dienst aan de voorganger gemeld te worden door middel van een formulier. De 

voorganger informeert daarna het Kerk TV team over de ingediende bezwaren. Het Kerk TV team neemt 

hiervan nauwgezet kennis. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Protocol Kerk TV in Open Hof Ommoord. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, augustus 2018 door Fulco Timmers, wijkdiaconie en Joost Barendrecht. 

V1 – Dd. 08.10.2018 vastgesteld door WKO. 

Wijzigingshistorie 

V2 – December 2018 de looproute aangepast door wijkdiaconie en Joost Barendrecht. 

V2 – Dd. 14.01.2019 vastgesteld door WKO. 

V3 – Dd. 30.06.2019, door Joost Barendrecht, eredienst gewijzigd in Eredienst. Gezien de beperkte omvang van de 

wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan KKO/WKO. 

V4 – Dd. 26.08.2021, door Joost Barendrecht, het hoofdstuk “Privacy-AVG” toegevoegd. Vastgesteld door 

Werkgroep Eredienst. 

V5 – Dd. 06.03.2022, i.o.m. Frans Weevers, het hoofdstuk taken van de Beheerder laten vervallen en het hoofdstuk 

taken Wijkdiaconie aangepast. 

 

 

 

 


