
 
 

Protocol voor Avondmaalsviering in Woolde: 
(versie oktober 2019) 
 
 
 
Aanvangstijdstip zondagmorgen met H.A. in Woolde is 10.45 uur. 
De zaal dienen we in te richten en het H.A. voor te bereiden.  
Start voorbereiding om 10.00 uur. 
Punt 1 van het protocol wordt verzorgd door de daarvoor ingeroosterde 
diaken(en). 
 
 

1. Voorafgaand aan de dienst zorgen de diaken(en) voor (1 fles) wijn (te verkrijgen uit kast bij de 
Avondmaalspullen in de Waterstaatskerk) en een diaken zorgt zelf voor een 1/2 wit brood (casino) 
en snijdt dit vooraf thuis. Twee lange repen snijden, die in de vorm van een kruis op het bord worden 
gelegd en verder kleine brokjes. Druivensap is niet van toepassing. De diaken(en) zorgen ook voor 
een paar theedoeken. 

2. De koster bij Woolde zorgt voor de geluidsapparatuur in de kerkzaal.  
3. Voor het inrichten van de zaal zorgen de diaken(en) samen met de koster ervoor dat de stoelen 

worden herverdeeld zodat er 2 gangpaden van voor naar achter ontstaan en dat er minimaal 30-tal 
zitplaatsen zijn. Ook rekening houden met aantal rolstoelen.  

4. De tafel wordt door koster en diaken(en) voorin de kerkzaal voor de kansel geplaatst en over het 
Antependium wordt het witte tafelkleed gelegd.  

5. Er dient door de diaken(en) 1 schaal met brood te worden klaar gezet en kleine bekertjes met wijn.  
Als er mensen zijn die het Heilig Avondmaal in hun appartement ontvangen, dient op een aparte 
schaal voor het betreffende aantal personen brood en wijn op een aparte schaal klaargezet te 
worden. Natuurlijk de grote kan en een grote beker. Alles dient te worden afgedekt met een servet. 

6. Voorafgaand aan de dienst met de predikant overleggen over de praktische invulling van de 
Avondmaalviering. 

7. Inleidende woorden door de predikant bij de viering van het Heilig Avondmaal in de vorm van een 
tafelgebed.  

8. Toebereiding van de Tafel: de predikant breekt het brood en schenkt de wijn in de grote 
Avondmaalsbeker, terwijl er een lied wordt gezongen.  

9. De diaken(en), de ouderling van dienst, de vrijwilliger en de organist komen bij de predikant 
achter de Avondmaalstafel staan (of anders, zoals van tevoren met de predikant overlegd).  

10. De predikant spreekt de inzettingswoorden uit. 
11. Als er mensen zijn die het Heilig Avondmaal in hun appartement ontvangen:  

de predikant geeft het kleine schaaltje met brood en het kleine schaaltje met de bekertjes aan de 
diaken die op "kamerbezoek" gaat (. Deze diaken en eventueel een ouderling (afhankelijk van 
aantal huiskamerbezoeken) gaan vervolgens met brood en wijn naar de huiskamers en vieren aldaar 
het Avondmaal. 

12. Vervolgens deelt de predikant het brood met de achtergebleven diaken, vrijwilliger, ouderling en 
organist.  

13. De predikant deelt het brood uit aan de aanwezigen.  
14. De predikant spreekt de woorden uit over de beker en deelt de grote Avondmaalsbeker met de 

diakenen, de ouderling van dienst, de vrijwilliger en de organist. De diaken deelt de kleine bekertjes 
wijn uit aan de aanwezigen. 

15. Zingen van een lied.  
16. De ouderlingen en diakenen gaan weer zitten. Alles dient door de predikant en de diaken te worden 

afgedekt met een servet door predikant en diaken.  
17. Predikant: voorbede, enz.  
18. Na afloop wordt door diaken, vrijwilliger en koster de tafel afgeruimd en de zaal heringericht.  

 
2 foto's ter toelichting hoe de stoelen staan en hoe / waar de tafel staat: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


