Viering van het Heilig Avondmaal in PKN Wijkgemeente de Bron
De afgelopen twee jaar is binnen onze wijkgemeente gesproken over de viering van het
Heilig Avondmaal. We spraken over twee onderwerpen; de toegang tot en de vorm van
het Heilig Avondmaal. De nieuwe kerkorde geeft alle ruimte aan gemeenten om hier op
zorgvuldige en pastorale wijze zelf haar beleid in te bepalen.
Hierbij willen wij u graag informeren over de besluiten die met betrekking tot de
viering van het Heilig Avondmaal binnen onze wijkgemeente genomen zijn.
Toegang
Is het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis (“belijdenis doen”) een voorwaarde om
aan te gaan?
Openbare geloofsbelijdenis is geen voorwaarde voor deelname aan het Heilig
Avondmaal. Dit wil niet zeggen dat we de openbare geloofsbelijdenis dan maar
afschaffen. Gemeenteleden die als dooplid (regelmatig) aangaan aan de tafel zal
mettertijd gevraagd worden hoe zij denken over een traject van belijdeniscatechese.
Als iedereen tot de maaltijd genodigd wordt, hoe zit dat dan met kinderen?
De meningen hierover lopen erg uiteen. Na zorgvuldige afweging zijn we gekomen tot
het volgende compromis; aangaan mag vanaf 12 jaar. Voorwaarde is wel dat het
verzoek vanuit de jongere zelf komt, niet gestuurd door ouders, grootouders of
predikant. Als een jongere dit verlangen heeft kan hij/zij dit bespreken met de ouders
en met de predikant.
Vorm
De uitdrukkelijke wens van de kerkenraad is om het Heilig Avondmaal als gehele
gemeente samen te vieren in plaats van het bedienen van losse tafels na elkaar. In de
afgelopen periode hebben wij met elkaar een aantal mogelijke vormen uitgeprobeerd.
Rekening houdend met de inhoudelijke en praktische opmerkingen die u had, heeft de
kerkenraad als volgt besloten:
Het Heilig Avondmaal wordt op Witte Donderdag gevierd aan en rondom één tafel die in
kruisvorm in het midden van de kerk opgesteld staat. Alle overige vieringen van het
Heilig Avondmaal vinden lopend plaats.
Na één jaar (najaar 2018/voorjaar 2019) zal een evaluatie plaatsvinden. Op basis
daarvan zal de besluitvorming voortgezet danwel aangepast worden.
Tot slot
We zijn ons er zeer van bewust dat elke verandering gepaard gaat met gemengde
gevoelens, en daar mag ruimte voor zijn. Wij vertrouwen erop dat u, ook daarin, met
liefde om blijft zien naar elkaar. Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp vragen,
neemt u dan contact op met uw wijkouderling. U vindt zijn of haar gegevens in de
wijkgids of op www.wijkgemeentedebron.nl
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