
 

Thema van de week: avondmaal  
 

 

 

 

Ideeën uit het land: coronaproof 

avondmaal vieren 

In facebookgroepen zoals 

'predikanten&pastores' en 'kerk-zijn in 

coronatijd' zijn er al heel wat ideeën 

uitgewisseld over avondmaal vieren in 

coronatijd. Vier je het online of niet? En hoe 

vier je het coronaproof tijdens een 

kerkdienst? Een aantal suggesties op een 

rij.  

 

Het sacrament van het Heilig Avondmaal 

Wereldwijd vieren christenen het Heilig 

Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de 

Heer wordt genoemd. Door het vieren van 

dit sacrament ervaren zij Gods 

aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade. 

 

Wat is eigenlijk het Heilig Avondmaal en wat 

is een sacrament?  

  

 

Themapagina avondmaal & doop  

 

 

 

Binnen het protestantisme wordt het 

sacrament gezien als een zichtbaar teken 

en zegel van Gods genade. Naast de 

prediking (een hoorbaar teken van Gods 

genade) kent het protestantisme ook twee 

zichtbare tekenen, namelijk de doop en het 

avondmaal. 

 

 

Lees er hier alles over.  
 

Lees meer verdiepingsartikelen over dit thema  

 

 

Materialen en tips voor gemeenten  
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Inschrijving 'gratis vakantie voor 100 

gezinnen op bijstandsniveau' van start 

Hetvakantiebureau.nl (partner van Kerk in 

Actie) biedt samen met RCN 

Vakantieparken 100 gratis vakantieweken 

aan voor gezinnen op bijstandsniveau. 

Diaconieën kunnen samen met het 

betreffende gezin een aanvraag met korte 

motivatie indienen. 

De inschrijving start vandaag!  

 

Online training beheer begraafplaatsen 

De dienstenorganisatie biedt dit voorjaar 

opnieuw online trainingen aan voor 

gemeenten die een begraafplaats beheren. 

Hierin komen de meest belangrijke aspecten 

aan bod, zoals de nieuwe richtlijnen, de 

meerjarenraming en veel voorkomende 

uitdagingen en tips. 

Aanmelden kan vanaf nu.  

 

 

Training Beroepingswerk 

Een nieuwe predikant uitzoeken is niet niets. 

Wilt u uw beroepingscommissie beslagen 

ten ijs laten komen? In deze training wordt 

gewerkt aan alle onderdelen van een 

beroepingsproces, zoals taakverdeling, 

werving en selectie, het 'horen' en 

gesprekken met kandidaten. U kunt de 

online training aanvragen voor uw 

gemeente.  

 

Online inspiratiesessie 'Wat geloof jij 

eigenlijk?' 

Met kinderen in gesprek over levensvragen 

die de coronacrisis bij hen oproept. Hoe doe 

je dat? En waar moet je tijdens zo'n gesprek 

op letten? Jong Protestant, Kwintessens en 

PC GVO organiseren op dinsdagavond 9 

maart de vijfde online inspiratiesessie. 

Aanmelden kan hier.  
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De komende tijd zijn er allerlei e-learnings van de Protestantse Kerk te volgen. Bekijk 
het volledige aanbod.  
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