7 juni 2020

Viering Heilig Avondmaal
voor hen die mee willen vieren dat we samen één Lichaam
van Christus op aarde vormen… (1 Korinthe 12)
WEEKEND VAN 13 EN 14 JUNI

Avondmaalsdienst (weekend van 13 en 14 juni 2020)

Hervormde Gemeente ‘De Rank’

De kerkenraad van Hervormde Gemeente 'De Rank' uit Elden
(gem. Arnhem) heeft in haar vergadering van 16 mei jl.
gesproken over de (on)mogelijkheden m.b.t. het houden van
een Avondmaalsdienst.

en ‘Prijs met Johannes de Heer’.
Zaterdag 13 juni:
LIVE te beluisteren via
Kerkomroep:

De viering van het Heilig Avondmaal is bij uitstek een dienst
die met de gemeente wordt gevierd.

https://www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11057

Het samen delen van het brood en de wijn is hierbij een
wezenlijk onderdeel.

Zondag 14 juni:

Helaas belet het coronavirus COVID-19 ons om samen het
Heilig Avondmaal in het kerkgebouw te vieren.

mee te vieren d.m.v. de videouitzending op YouTube via:
https://www.youtube.com/
prijsmetjohannesdeheer
De voorbereiding is terug te zien
via:
https://youtu.be/xBDCT3Dv4Bw

De kerkenraad heeft besloten om een viering van het Heilig
Avondmaal aan te bieden in een andere vorm.
In de kerk zullen alleen de voorganger, de aanwezige
kerkenraadsleden, het koortje en de organist deelnemen aan
het Heilig Avondmaal. Wij hopen dat u zich als gemeente van
Christus aan het Avondmaal vertegenwoordigd zult voelen door
de aanwezige kerkenraadsleden.
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Desgewenst kunt u thuis het Avondmaal meevieren, zodra u de
video-uitzending bekijkt.
Dit dient vanzelfsprekend wel op een waardige wijze te
gebeuren.
Oﬃcieel (kerkordelijk gezien) is het zo, dat de kerkenraad
verantwoordelijk is voor hen die aangaan aan de tafel van de
Heer.
Zij kan daar nu geen toezicht op uitoefenen.
Hierover voert men momenteel ook binnen de PKN een
discussie: 'kan men in deze coronacrisis Avondmaal vieren
zonder dat de kerkenraad toezicht houdt?'
De kerkenraad van 'De Rank' is de mening toegedaan dat zij
uiteraard niet de verantwoording kan nemen voor hen die thuis
het Avondmaal meevieren.
Het is op dit moment (en in deze unieke omstandigheden)
ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om de keuze te maken
al dan niet thuis deel te nemen aan het vieren van het Heilig
Avondmaal.
Mocht u willen deelnemen, dan kunt u voorafgaand aan het
bekijken van de video-uitzending thuis wijn en brood
klaarzetten voor uzelf en/of voor uw gezinsleden.
Instelling van het Heilig
Avondmaal in de Bijbel:
1 Kortinthe 11 vers 23 t/m 26

Verder blijven de uitgangspunten / voorwaarden, die altijd
verbonden zijn aan het deelnemen aan het Heilig Avondmaal,
van kracht.
Wij hopen op deze wijze, in deze unieke omstandigheden, tóch
uitdrukking te kunnen geven aan het 'samen één Lichaam van
Christus’ zijn.
Wij wensen u vanaf hier Gods zegen- én de leiding van de
Heilige Geest toe!
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Hervormde Gemeente 'De Rank'
en team 'Prijs met Johannes de Heer’
’Prijs met Johannes de Heer’ verleent muzikale medewerking
aan deze Avondmaalsdienst (waarin ook Johannes de Heerliederen ten gehore gebracht zullen worden) en hun team verzorgt de
video-uitzending.
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