
Protocol  van Avondmaalsviering in de 
Waterstaatskerk ’s avonds (HGG-diensten): 
 
 

   Zittend Avondmaal 
1. De diaken maakt een afspraak met de koster (André Prins, tel. 06 24514794, mail : 

andreprins21@gmail.com) over het treffen van de voorbereidingen voor het avondmaal 
(klaar zetten tafels en stoelen en inrichten). Hierbij zal er ook hulp zijn van commisieleden 
van de HGG. Er dienen ongeveer 24 stoelen te worden klaargezet. 

2. Voorafgaand aan de dienst zorgt de diaken voor de wijn en het brood en snijdt dit vooraf in 
enkele lange repen (welke uiteindelijk in de vorm van een kruis) op het bord worden gelegd 
en verder kleine stukjes.  

3. Alles dient vooraf en na het avondmaal te worden afgedekt met een  klein (tafel)laken. 
4. Tijdens het avondmaal wordt ook gecollecteerd en hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

zilveren collecteschalen. Aan beide uiteinden van de tafel staat een collecteschaal. Jaarlijks 
wordt vastgesteld wat de bestemming van de collecte is. 

5. Er is een diaken voor de dienst beschikbaar en een ouderling, beiden houden toezicht   
(evt. terugbrengen schalen en bekers van de uiteinden van de tafel). 

6. Op het teken van de predikant helpt de diaken bij het opvouwen van het servet. Hierna gaat 
de diaken tegenover de predikant zitten. 

7. Voor de toebereiding van de Tafel wordt het Tafelgebed gelezen. 
8. De predikant deelt het brood en de wijn uit. 
9. Toebereiding van de Tafel: de predikant breekt het brood en schenkt de wijn in de grote 

Avondmaalsbeker, terwijl er een lied wordt gezongen.  
10. De predikant spreekt de inzettingswoorden uit. 
11. De predikant geeft de schaal met brood en de beker met wijn - aan de ouderling die naast 

hem heeft plaats genomen en aan de overige gasten aan tafel. 
12. Na afloop van de viering gaat iedereen weer terug naar zijn/haar plaats.  
13. Op het teken van de predikant dient alles door de predikant en de diaken te worden 

afgedekt met een klein (tafel) laken.  
 
Na afloop van de dienst wordt door diaken, de koster en de kerkgangers de tafel afgeruimd en de 
ruimte heringericht. Tevens wordt er geholpen de schalen en bekers (incl. bekertjes) af te 
wassen.  
 
1 foto ter toelichting waar de diaken staat, waar de predikant staat met het brood en waar de 
ouderling zit, naast de predikant. 
    
      = diaken 
      = collectebus (aan de einden op de tafel) 
      = Ouderling 
      = Predikant 
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