Als gezin aan het Avondmaal …

Beste ouders,
Op zondag 25 juni 2017 mogen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren.
In ons kerkblad Kerkklanken is er al een paar keer gewezen op ons voornemen om op die
avondmaalzondag voor het eerst de mogelijkheid te bieden om als gezin aan het avondmaal
deel te nemen, waarbij de ouders brood en wijn ontvangen en hun kinderen een persoonlijke
zegen meekrijgen.
In onze gemeente is het de praktijk dat aan het Heilig Avondmaal alleen belijdende leden
deelnemen. Daar hebben we onze redenen voor. Toch wil dat bepaald niet zeggen dat het
Avondmaal voor niet-belijdende leden, doopleden, kinderen, niet van betekenis zou zijn!
Het zou jammer zijn als onze kinderen nooit een Avondmaalsviering meemaken, omdat we
hen thuislaten of hen in de kerk het gevoel geven dat dit toch niet voor hen is ...
Met de kinderzegen willen we avondmaalvierende ouders en hun kinderen een handreiking
doen en hen zo in de gelegenheid stellen samen naar het Avondmaal te gaan en zo de
verbondenheid in geloof te vieren.
We kunnen het ons voorstellen dat dit ook vragen oproept.
Ook voor ons als kerkenraad geldt trouwens dat het iets experimenteels heeft en dat we
(blijven) zoeken naar vormen die het Avondmaal recht doen en waarmee we als gemeente,
jongeren en ouderen, ouders en kinderen, uit de voeten kunnen. Dat wil dan ook zeggen dat
we dus ook heel benieuwd zijn naar jullie mening als ouders over dit voorstel en (binnenkort)
naar jullie ervaringen met deze nieuwe vorm van avondmaalsviering.
Misschien heb je al op voorhand vragen – allerhande vragen, bijvoorbeeld:
Waarom mag ik (omdat ik geen belijdenis gedaan heb) niet deelnemen aan het Avondmaal?
Waarom mag mijn kind, dat juist zo onbevangen gelooft, niet meedoen?
Aan welke leeftijd denken jullie? Mag mijn tiener ook deelnemen?
Hoe leg ik de betekenis van het Avondmaal aan mijn kinderen uit?
Hoe moet ik mij een ‘kinderzegen’ voorstellen?
Dat zijn vragen die zich laten horen – en gehoord mogen worden.
Als daar behoefte aan bestaat, wil ik daarover graag met jullie als ouders in gesprek.
Op zondag 18 juni en (voor wie ’s zondags niet kan) op maandag 19 juni
(beide dagen vanaf 19.00 uur, in de kerkzaal) ben ik daarvoor beschikbaar.
Mailen (r.a.wouda@gmail.com) of bellen (0183-405855) mag natuurlijk ook.
Je bent van harte uitgenodigd!
En geef deze uitnodiging ook gerust door aan andere belangstellenden!
Trouwens, rondom de Avondmaalszondag van zondag 10 september a.s. hoop ik deze
gespreksronde nog een keer aan te bieden. Hopelijk zijn we elkaar zo behulpzaam en komt
het onze Avondmaalsvieringen ten goede!
Met een hartelijke groet,
mede namens de kerkenraad,
ds. R.A. Wouda
Nieuwendijk, 11 juni 2017

