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Viering Avondmaal op Witte Donderdag in 2021 
 

Al langer dan een jaar kunnen we vanwege de coronabeperkingen in onze gemeenten geen 
Avondmaal vieren. Tussentijds hoopten we een begaanbare weg te hebben gevonden, maar met 
de tweede coronagolf moesten we weer met de 'echte' samenkomsten stoppen.  

Toch geloven we nog steeds dat Jezus ons aan tafel roept en dat hij ons blijft bemoedigen, de 
gemeenschap met hem en onder elkaar te zoeken - sterker nog dat hij ons blijft oproepen: Doet 

dit tot mijn gedachtenis. Wat bedoelt Jezus met: dit? 
Wezenlijk is dat Jezus zelf zich met zijn vrienden verbindt. Hij is bereid zich voor hen - dus voor 
ons! - te geven.  Hij geeft zich met lichaam en bloed. En hij geeft als teken van de 

onvoorwaardelijke verbondenheid de elementen van de maaltijd een nieuwe betekenis: het 
brood symboliseert het lichaam van Christus, de wijn symboliseert het bloed van Christus. Als 

wij hem gedenken, als wij in zijn naam samen zijn, horen wij niet alleen van zijn verbinding met 
ons. We mogen het ook zien, ervaren en zelfs proeven. We mogen een worden met Christus. 

Voor de tweede keer gaan we een Paastijd in coronatijd tegemoet. Dus ook voor de tweede keer 
gaan we de instelling van het avondmaal door Jezus op de vooravond van zijn overlevering 
'anders' gedenken. De voorbereidingsgroep van onze liturgiecommissie wil op deze avond alle 

gemeenteleden in de gelegenheid stellen antwoord te geven op de uitnodiging: Doet dit tot mijn 
gedachtenis.  

Immers ook als we tijdelijk lichamelijk niet bij elkaar mogen zijn wil Christus zich met ons 
verbinden - en hij wil ons met elkaar verbinden. De liturgische vorm die we in de kerk hiervoor 
hebben willen we ook nu gebruiken maar in een aan deze coronatijd aangepaste vorm.  

 
Uitnodiging voor deelname thuis aan het Avondmaal op Witte Donderdag. 

Iedereen kan thuis deelnemen aan het Avondmaal. U krijgt van tevoren een stukje brood (matse) 
en een flesje druivensap, 'de vrucht van de wijnstok', thuisbezorgd. Tevens kunt u een kleine 
avondmaalsbeker uit de kerk te leen krijgen. Ook ontvangt u een gedrukte liturgie van de 

diensten rondom het paasfeest. 
Zo bereidt u de avondmaalsviering thuis voor:  

Maak van uw tafel een viertafel. Leg een wit tafelkleed op de tafel. Misschien met een brandende 
kaars erbij. Vul de druivensap in de avondmaalsbeker en leg het brood (matse) op een schaaltje 
of schoteltje. Als u de bijbelteksten wilt meelezen, leg dan ook een bijbel op de viertafel.  

Zittend aan de viertafel luistert u naar de kerkomroep-uitzending. Op een gegeven moment 
worden de woorden van instelling en zegen over brood en wijn uitgesproken. Dan gebruiken we 

allen deze gaven van de Heer - ieder in zijn/haar huis - en toch gezamenlijk, verbonden als 
gemeenschap van Jezus Christus. 
 

We hopen op die manier ook in deze coronatijd antwoord te kunnen geven aan de opdracht van 
onze Heer: Doet dit tot mijn gedachtenis. 

 
Als u wilt deelnemen aan dit Avondmaal dient u zich uiterlijk dinsdag 30 maart op geven via mail 
of telefoon bij Ali de Reus: 

Mailadres  aralia@ziggo.nl 
Telefoon 0597-532646  

Vermeld uw naam, adres en hoeveel personen willen deelnemen.   
 
namens de werkgroep 

ds. Wolf Jöhlinger  
  



 
 

 
Veertigdagentijd 
Deze week in de 40dagentijd staat het kleden van de naakten centraal.  

Komende week is er een kledingruilbeurs via de WhatsApp. U kunt hieraan meedoen door een 
appje naar Deborah te sturen (0613415174).  

Maak dan een foto van het kledingstuk wat u wilt aanbieden en verstuur dat in de groep. 
 
We hopen dat u allemaal meedoet. 

Dity Hofman, Marijke van der Wal, Deborah Fontijn 
Op https://www.pkn-bellingwolde.nl/ kunt u alle informatie rondom de 40dagentijd vinden. 

 
PG BBVW 
• In de vergadering op 4 maart van het moderamen van onze vier gemeenten is besloten om 

t/m april de diensten zonder gemeente te houden, het zijn opgenomen diensten zoals we tot 
nu toe gewend zijn. 

• PG Bellingwolde heeft videoapparatuur aangeschaft om in de Magnuskerk de diensten met 
beeld uit te kunnen zenden. De eerste diensten zijn op Stille Zaterdag, de Paaswake om 19.30 
uur en 1e Paasdag om 10.00 uur. Deze diensten kunt u op deze tijd volgen via 

“Kerkdienstgemist.nl” of op een later tijdstip terugkijken. U ontvangt hier nog meer informatie 
over hoe dit gaat. Helaas zullen wij met twee systemen moeten werken. “Kerkomroep.nl” 

geeft meer problemen met beelduitzendingen en het nieuwe videosysteem dat gebruikt gaat 
worden werkt beter op “Kerkdienstgemist.nl”. 

 
Diensten de komende tijd  
Een opgenomen dienst is te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham. 

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en 
cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind. 

 
zondag 14 maart een opgenomen dienst in Wedde 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 

organist: Piet Groenendijk 
collectes: KIA Diaconaat en Kerk 

 
zondag 21 maart een opgenomen dienst in Bellingwolde 
voorganger: ds. H. Veltman 

collectes: KIA Werelddiaconaat en Kerk 
 

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken. Dit o.v.v. collecte 
+ noemen datum: 
NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham  

NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham  
 

Uit de gemeente Blijham: 
 
Als u op onderstaande link klikt hoort u een lied, rust voor je ziel, prachtig gezongen en het staat 

vertaald als lied 932 in het liedboek https://youtu.be/U-FtTTxVIlA. Gevonden in Petrus, het 
online magazine van de PKN. 

 
Met hartelijke groet, 
Geeke van der Haar, scriba 
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