
VERTROUWELIJK, alleen bestemd voor leden van de rk

Gemeente, zussen en broers in de Heer,
, 27 mei 2018

Volgende week zondag 3 juni vieren we DV het heilig avondmaal. Het feest van de Heer waarin 
verzoening centraal staat. Met het oog op die viering schrijft de kerkenraad u deze brief.

Met pijn en verdriet delen we u mee dat er al enkele jaren sprake is van een ogenschijnlijk 
onoplosbare kwestie tussen enkele gemeenteleden en de kerkenraad. Wellicht komt dit bericht 
voor u onverwacht. Dat is niet vreemd. Degenen die bij deze kwestie betrokken zijn (geweest) 
weten ervan, maar het is geen publieke zaak. Onlangs is dat echter veranderd. Een gemeentelid 
heeft zich tot de Rechtbank gewend om inzage te krijgen in stukken die voor de kerkenraad als 
vertrouwelijk gelden. Met de gang naar de Rechtbank is de kwestie openbaar geworden en 
hebben enkele media er deze week over bericht. Naar het gevoelen van de kerkenraad heeft 
dat gevolgen voor de viering van het avondmaal op DV 3 juni aanstaande.

Allereerst willen we u op de hoogte brengen van het feit dat deze kwestie in onze gemeente 
speelt. We zouden het niet goed vinden dat u meeviert en achteraf bedenkt dat deze kwestie 
toen al publiek was, terwijl u van niets wist. Deze gedachte zou de beleving van de heiligheid 
van de viering van het avondmaal in geding kunnen brengen en dat willen we niet. Daarvoor 
zien we het avondmaal als een te bijzonder cadeau.

De kerkenraad wil naar eer en geweten handelen rondom de viering van het avondmaal, ieder 
naar de positie die hem is toebedeeld. Het voelt aan als een brug te ver om avondmaalsdiensten 
voor te bereiden en de verzoening te bedienen op het moment dat je elkaar voor de wereldlijke 
rechter in onvrede ontmoet. Daarom zal een andere dan de eigen predikant voorgaan in de 
beide erediensten van zondag 3 juni.

De kerkenraad erkent tegelijk dat het heilig avondmaal niet symbool staat voor een voorbeeldig 
onderling vreedzaam leven binnen de kerkgemeenschap, maar allereerst voor de genade die we 
in Christus ontvangen; ook voor al die situaties waarin wij er niet uitkomen. We bidden en 
belijden dat de Geest ons in alles helpt. In dat geloof wil de raad aangaan aan het avondmaal. 
We roepen u op om met ons het heilig avondmaal te vieren en uit te zien naar onze enige 
Heiland Jezus Christus.

Tot slot vraagt de kerkenraad u om te bidden om recht, vrede en eenheid in de gemeente. We 
zien ernaar uit om DV een volgende keer eensgezind het avondmaal te vieren.
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