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Het historische kerkgebouw aan De Kerkhof 
in het hart van ons dorp is klaar voor gebruik 
in de toekomst. En het mag gezegd worden: 
het resultaat mag er zijn! De vernieuwing van 
de kerk is in fasen uitgevoerd en begon vijf 
jaar geleden met de buitenkant. Het dak en 
de goten zijn vernieuwd, het voegwerk en 
steunberen zijn hersteld. Daarna is de preek-
stoel gerestaureerd, zijn er nieuwe stoelen 
aangeschaft en zijn alle raamkozijnen aan 
binnen- en buitenzijde geschilderd. Ook de 
kaarsenkroon is gerestaureerd. Tenslotte 
is de kerk van de buitenzijde aangelicht en 
vormt het monument nu ook in de avond-
uren een stralend middelpunt in het dorp.  
En dan is nu het sluitstuk van de restauratie 
voltooid. Na een twee maanden durende 

Vijfjarenplan uitgevoerd
Restauratie Protestantse kerk Engelen voltooid

interne verbouwing beschikt de kerk over een 
ruime ingang, eigentijds sanitair, een nieuwe 
keuken en een nieuw en ruim balkon dat goed 
toegankelijk is via een mooie wenteltrap. Er 
is een nieuwe verwarmingsinstallatie aange-
legd. Ook is het stucwerk van de binnenmuren 
hersteld en vernieuwd. De gerestaureerde 
kerk is nu weer in gebruik en zal haar deuren 
tijdens de komende kerstvieringen wijd 
openen voor alle belangstellenden. 
Met een vernieuwd interieur en eigentijdse 
faciliteiten biedt het gebouw onderdak aan 
de wekelijkse diensten van de Protestantse 
Gemeente Engelen. Maar het gebouw is ook 
uitermate geschikt voor andere bijeenkom-
sten en evenementen. Hiervoor is een groei-
ende belangstelling. Als ‘huis der gemeente’ 

vinden er burgerlijke huwelijken plaats. Door 
de goede akoestiek is het bovendien geliefd 
voor culturele evenementen. De intieme 
sfeer maakt het tot een geschikte ontmoe-
tingsplaats voor kleine gezelschappen. 
  
De officiële opening zal plaatsvinden op 
zondagmiddag 5 februari 2017. Op die 
middag staat de kerk open voor alle inwo-
ners van Engelen en voor iedereen die het 
resultaat van de restauratie wil zien. 
In deze katern staat veel informatie over de 
kerk, de kerkdiensten, de nieuwe gebruiks-
mogelijkheden van het kerkgebouw, de 
financiering van de restauratie en het finan-
cieringstekort. 

DRAAG BIJ AAN DE RESTAURATIEKOSTEN 
GEEF NU!

Stort uw gift op NL 73 RABO 012.19.15.131 
t.n.v. Protestantse Gemeente Engelen 
onder vermelding van Gift Restauratie



‘De oude Lambertus’ een monument voor        heel Engelen. Kom kijken – voel je thuis!

Het kerkgebouw is in feite het overgebleven 
priesterkoor (absis) van een veel grotere 
kruiskerk uit de 13e eeuw. Buiten de kerk op 
het plein is aan de opgemetselde muurtjes 
te zien wat de afmetingen hiervan waren: 
50 meter lang en een grootste breedte van 
24 meter. Toen de kerk in 1587 zwaar werd 
beschadigd door de strijd tussen de Staatse 
en de Spaanse troepen, was zij ruim 300 
jaar oud. In 1285 werd de kerk vanuit het 
Bisdom Luik overgedragen aan de Orde van 
de Norbertijnen van de abdij van Berne, die 
toen nog aan de andere kant van de Maas 
bij Heusden lag. De abdij kreeg toen reeds 
het recht om in Engelen de pastoors te 
benoemen.

Tijdens de 80-jarige oorlog behoorde 
Engelen bij Holland en werd door de ligging 
op de grens tussen Holland en Brabant vaak 
geteisterd door oorlogsgeweld. Van 1579-
1592 was bewoning zelfs niet mogelijk. In 
het begin van de 17e eeuw werd de rooms- 
katholieke parochie opgeheven (1609: de 
laatste pastoor Cocx sterft). Nadien kregen 
de parochianen verzorging door de pastoor 
van Bokhoven, later was men aangewezen 
op Orthen. Ondertussen waren in Engelen 
protestanten komen wonen, in het kielzog 
van militairen die hier gelegerd waren.

Van 1611-1617 was de later beroemd geworden 
ds. Ghisbertus Voetius predikant van Vlijmen 
en Engelen. Waarschijnlijk is in die tijd reeds 
gebruik gemaakt van het overgebleven 
priesterkoor als ruimte voor de eredienst.

In 1798 kwam de scheiding van kerk en staat 
tot stand. De katholieken met 180 personen 
kregen tegenover de protestanten met 50 
personen het recht op de kerk. Zij zagen 
daarvan af, mits de schuld die de parochie 
nog had, hen zou worden kwijtgescholden. 
De schuld (van 1.200 gulden) werd overge-
nomen door ‘dorp int gemeen’. De zaken 
werden verdeeld: de katholieken kregen 
geld om een kerk en een pastorie te bouwen. 
De protestanten mochten blijven in de 
ruimte waar ze al gebruik van maakten; ze 

Kerkgebouw met indrukwekkende geschiedenis

moesten dan wel zelf de onderhoudskosten 
voor hun rekening nemen. Ook de ‘pasto-
rie-huijsinge’, nu Graaf van Solmsweg 65, bleef 
hun eigendom. Zo is het gebeurd. In 1997 
hebben wij als kerken samen deze ‘minnelijke 
schikking’ en tevens de herdenking van de 
heroprichting van de RK parochie in een oecu-
menische dienst herdacht.

De vorige restauratie van de kerk begon onder 
leiding van ds. W. Melis. De consulent van 
Engelen, ds. N.K. van den Akker, heeft ook 
een groot aandeel gehad in de leiding van de 
restauratie die op 12 december 1964 gereed 
kwam. De gedenksteen naast de ingangsdeur 
herinnert daaraan.
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Waardevolle toekomst
‘De oude Lambertus’ in het centrum van 
Engelen heeft toekomst als het niet alleen 
gebruikt wordt voor kerkdiensten, maar 
ook voor andere, feestelijke, culturele dan 
wel zakelijke bijeenkomsten voor bredere 
doelgroepen. De warme en intieme sfeer en 
geroemde akoestiek lenen zich uitstekend 
voor stijlvolle bijeenkomsten. 

Nieuwe mogelijkheden voor 
gebruik kerkgebouw
Zo is de kerk nu al te huur voor huwelijken en 
uitvaartdiensten, jubilea en andere persoon-
lijke vieringen, evenals concerten, waarvan de 
aard past bij de functie van het godshuis. Alles 
in overleg met de Kerkenraad. 

Huis der gemeente
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 
bestaat de mogelijkheid om in een ‘huis der 
gemeente’ te trouwen of een geregistreerd 
partnerschap aan te gaan. De protestantse 
kerk in Engelen is aangewezen als ‘huis der 
gemeente’: in de kerk kunnen dus ook burger-
lijke huwelijken worden voltrokken. 

Meer informatie over het gebruik van het kerk-
gebouw, de voorwaarden en de kosten kunt u 
opvragen bij een van de kerkrentmeesters. Tel. 
073-6311568. Of kijk op www.kerk-engelen.nl.

Tekort van € 10.000 - 
Uw gift is welkom 
Met de restauratie van het kerkgebouw is 
meer dan € 300.000 gemoeid. Dit geld is bijna 
helemaal bijeen gebracht door leden van de 
kerk en door vele fondsen. Er is echter nog 
een tekort in de financiering van ongeveer  
€10.000. Om dit tekort te dekken is steun van 
u als sympathisant van ‘De oude Lambertus’ 
welkom.
Als u enthousiast bent over wat is bereikt 
,steun dan de restauratie met een gift. Die 
kunt u  storten op NL 73 RABO 012.19.15.131 ten 
name van Protestantse Gemeente Engelen 
,onder vermelding van Gift Restauratie.

ANBI, uw gift is aftrekbaar 
De Protestantse Gemeente Engelen is een 
zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar 
is bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Dit 
belastingvoordeel geldt als uw giften op jaar-
basis samen meer zijn dan  €60 en minimaal 1% 
en maximaal 10% bedragen van uw belastbaar 
inkomen. Met een schenkingsovereenkomst 
met een looptijd van minimaal 5 jaar kunnen 
alle giften worden afgetrokken van de belas-
ting. Neem bij vragen contact op met een van 
onze kerkrentmeesters. www.kerk-engelen.nl.

Wij bedanken onze 
sponsors
Zonder de ruimhartigheid van talrijke 
fondsen zou de restauratie van de protes-
tantse kerk in Engelen niet mogelijk zijn 
geweest. En dat waren er velen: Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Maatschappij 
van Welstand, Stichting Bianchi, Commissie 
Steunverlening Protestantse Kerk Neder-
land, Kans Fonds, Vereniging Unitas, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie 
Noord-Brabant, Gemeente ’s-Hertogen-
bosch, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds, Meindersma Sybenga Stichting, 
M.C.d.H. Fonds, Stichting behoud kerkelijke 
gebouwen Zuid-Nederland, Stichting Leye 
Fonds, Stichting Frans van Uden en enkele 
fondsen en giftgevers die anoniem willen 
blijven. 
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Verbouwing voltooid

De Protestantse Gemeente Engelen nodigt 
u van harte uit voor de kerstvieringen en de 
nieuwjaarsdienst. Wij ontmoeten u graag in 
onze gerestaureerde kerk.

Kinderkerstfeest
Zondag 18 december om 17.00 uur m.m.v. de 
kinderen van de kinderkringen

Kerstsamenkomst 
senioren
Dinsdag 20 december van 11.00 tot 14.30 uur, 
georganiseerd door de diaconie

Kerstnachtdienst
Zaterdag 24 december om 22.00 uur ds. R.H. 
Knijff m.m.v. de cantorij

Kerstmorgen gezinsdienst
Zondag 25 december om 10.30 uur mevr. ds. 
W. van Egmond m.m.v. Adri Hordijk, trompet

Nieuwjaarsgroet
Zondag 8 januari om 10.30 uur ds. R.H. Knijff. 
Koffiedrinken na de dienst

De Protestantse Gemeente Engelen 
wenst u gezegende feestdagen en een 
voorspoedig 2017

Vieringen Protestantse Gemeente Engelen
Iedere zondag om 10.30 uur

Kerkgebouw ‘De oude Lambertus’, 
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen

Website www.kerk-engelen.nl

Postadres: Postbus 2438
5202 CK ’s-Hertogenbosch
IBAN: NL73 RABO 012.19.15.131

Predikant ds. Roel Knijff
ds.knijff@kerk-engelen.nl

Dit katern is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, kerkrentmeesters en 
de restauratiecommissie van de Protestantse Gemeente Engelen

Open middag op 5 februari 2017
De gerestaureerde kerk wordt officieel geopend op zondag 5 februari 2017 om 14.30 met een 
feestelijke viering. Aansluitend is er vanaf ongeveer 15.30 uur open huis voor alle inwoners 
van Engelen, belangstellenden, giftgevers, sponsors en leveranciers. Meer informatie in het 
januari-nummer van de Tweeterp.


