
Aanvullende Nieuwsbrief protestantse gemeente Engelen (20-12-21) 

Bij de laatste Adventsbrief van 3 december jl. gaven wij aan in donkere 

tijden te leven. Dat is er nu (20 december) niet beter op geworden. De 

regering heeft gisteren een algehele lockdown afgekondigd tot en met 

14 januari. De gevaren van de Omikron variant worden zodanig 

ingeschat dat ons land voor een aantal weken (weer) bijna volledig op 

slot gaat. 

Dat betekent dat wij wederom met Kerst elkaar niet tijdens live-

diensten zullen ontmoeten om samen te luisteren naar het Kerst 

Evangelie en samen te zingen. Dat is een zware beproeving voor onze 

en elke andere  gemeente, van welke geloofsovertuiging dan ook. 

Velen, waaronder onze eigen predikant Marloes Meijer, 
hadden zich zo vol ingezet voor een aantal mooie en 
inspirerende activiteiten. Al hun werk wordt abrupt afgebroken.  

De Kerkenraad kan niet anders dan met pijn in het hart besluiten om de geplande bijeenkomsten van 

25 december, 2 en 9 januari NIET door te laten gaan. Concreet: 

1. De kerkdiensten en andere groepsactiviteiten vinden geen doorgang tot 14 januari 2022.  

2. Wat we wél gaan doen is het opnemen en op de website plaatsen van een Kerst Vlog een 

Vlog rond Oud en Nieuw.   

3. De Diaconie en de kerkenraad bezoeken een aantal van onze leden om een aardigheidje en 

een warm woord te ‘overhandigen’ de komende week. Heb je mensen die zeker bezocht 

moeten worden, neem dan even contact op met scriba@kerk-engelen.nl. 

De kerkenraad houdt u op de hoogte van eventuele wijzigingen en mogelijke verlichting van de 

lockdown. Houd zelf ook de mail en de website (www.kerk-engelen.nl) in de gaten.  

Maar ondanks deze zwarte tijd, blijven wij de Hoop vasthouden en maken we gebruik van radio, TV 

en internet om onze harten op te warmen met Gods woorden over de geboorte van Zijn Zoon. Er 

komt een tijd dat deze ellende voorbij is; het Licht keert altijd terug. Laten we onszelf en elkaar 

daaraan vasthouden. 

Namens de kerkenraad,  

Eric Janse de Jonge, Jenno Schulp, Marloes Meijer (moderamen) 

Kinder- en jongerenkerst 

Wat een pech. We zouden een geweldig kraamfeest voor het kindje Jezus 

gaan voorbereiden en op eerste Kerstdag het resultaat delen met de hele 

gemeente…, hulpploegen stonden klaar, kilo’s chocola waren ingekocht…  

maar helaas, het kon niet doorgaan, zondag 19 december. Met 18 kinderen 

en hulpouders in de kerk en dan allemaal door elkaar lopen, dat was echt 

niet verantwoord.  

Dus zijn mama Janneke Doe en dominee Marloes door Engelen gereden om 

cadeautjes bij de kinderen te bezorgen. De kinderen en hun ouders zijn zelf 

heel actief aan de slag gegaan om het kerstverhaal te ‘vloggen’.  
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De creatieve resultaten gaan we uiteraard met iedereen delen. En volgend jaar hopen we wél weer 

een groots kerstfeest te kunnen houden.  

Maar of de chocola er dan nog is… 

Bloemengroet 

Omdat de gewone dienst niet doorging, hadden we deze keer 

‘bloemen van de kliederviering’. Toen die ook niet doorging werden 

het gewoon ‘de bloemen’. Deze bloemen gingen naar Jeanine Teulings 

– van der Stelt, die het voor elkaar kreeg om in deze rare tijd te 

werken, samen met Lars de kinderen aandacht te geven én af te 

studeren.  Jeanine mag zich nu officieel Praktijkondersteuner Huisarts 

noemen. Van harte gefeliciteerd! 


