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Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Engelen, 16 december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst was er de principiële afweging: blijven we als kerk open, omdat de vrijheid van godsdienst 

ons die ruimte geeft? Blijven we open omdat er juist een grote behoefte blijkt aan samenkomsten, 

vooral nu rond Kerst? Blijven we open omdat we inmiddels goede ervaring hebben opgedaan met het 

respecteren van regels in de kerk, om onderlinge besmetting te minimaliseren, zo niet uit te sluiten?  

Of stoppen we met samenkomsten, omdat alle andere participanten in onze samenleving, toegankelijk 

voor publiek, desalniettemin hun deuren moeten sluiten, ook al hebben ook zij goede maatregelen 

getroffen om onderlinge besmetting te minimaliseren?  

Uit solidariteit met hen hebben we besloten geen samenkomsten in onze Oude Lambertus te 

organiseren. 

Maar: wij willen een hoopvol ingestelde kerkenraad zijn, van een vitale protestantse gemeente! 

Advent en Kerst is zo'n belangrijke, betekenisvolle periode in ons kerkelijk jaar, en juist nu is het 

verlangen naar hoopvol vieren zo groot, dat we direct gekeken hebben naar wat wél door zou kunnen 

gaan. 

Heel eenvoudig komt dat neer op verbinding: verbinding met elkaar, met onze mooie kerk, met onze 

predikant en met de te vieren gebeurtenis. Niet ín de kerk, wel vanuít de kerk.  

In de afgelopen tijd hebben we in verschillende groepen onder leiding van Ds. Marloes, ervaring 

opgedaan met samenzijn via Zoom. Je ziet elkaar via beeldscherm, kunt op elkaar reageren en de 

gastvrouw/heer kan een verhaal of muziek delen. Eigenlijk de beste manier om vanuit verschillende 

plekken toch veilig samen te zijn en dat wat ons verbindt en inspireert, met elkaar te delen.   

De diensten die u meemaakt via Zoom, nemen we op en zenden we ook uit voor wie het gemist heeft. 

Dat gebeurt via het YouTube kanaal van de kerk: zoek op Kerk Engelen YouTube en u vindt de diverse 

opnamen.  

U vindt deze link ook op onze website (ongeveer rechts boven op de 

welkompagina). In deze nieuwsbrief staan meer linkjes vermeld zoals 

in de zin hiervoor: blauwe (of na aanklikken paarse), onderstreepte 

tekst. Wanneer u hierop klikt, komt u op de bedoelde webpagina. 

Soms moet u om terug naar de nieuwsbrief te gaan, even op het 

pijltje ‘terug’ klikken.  

Beste gemeenteleden,  

Kerkblad Samen was nog niet uit, of er kwamen 

wijzigingen in voorgenomen activiteiten. De 

prachtige kerstkaart was even actueel, de 

website werd meerdere malen aangepast. Nu, na 

de persconferentie van maandagavond 14/12, is 

het kerstprogramma in kerk en dorp opnieuw 

omgegooid. De kerkenraad vergaderde toevallig -

of niet-, precies na de persconferentie.  

http://www.kerk-engelen.nl/
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VIERINGEN 

Alle vieringen zijn te volgen via deze link. 

Als er gevraagd wordt naar een Meeting ID, vul dan deze code in: 470 472 1551  

De passcode is Engelen 

20 december 10.30 uur: 

Een bijzondere dienst op deze 4e Adventszondag, met doop van Liselot Herfst, bevestiging van Iska 

Dorenbos als diaken en verbintenis van Wil Dorenbos en Reinier Richters aan de diaconie. 

U kunt er om 10.30 uur bij zijn via de genoemde Zoomlink. 
Wilt u meedoen maar heeft u nog geen ervaring met Zoom, en niemand in uw omgeving die u op weg 
kan helpen, neem dan even contact op met Marloes: 06 36501973, predikant@kerk-engelen.nl 
 

20 december 16.00 uur: Kliederviering en Jeugddienst 

Deze dienst gaat door via Zoom. Er hebben zich 22 kinderen voor de Kliederviering aangemeld. De 

kinderen uit Engelen krijgen een cadeautasje met benodigdheden voor de viering. 

Het jeugdkerstdiner zal in wat kleiner verband, met maaltijdbox en vanuit verschillende landen (!) 

worden bijgewoond. Zoomlink is dezelfde als hierboven (klik op de link). 

 

24 december 22.00 uur: Kerstnachtdienst 

Dit wordt een sfeervolle dienst, uitgezonden vanuit de kerk, waar u aan mee kunt doen via genoemde 

zoomlink. Voorganger: Ds. Marloes Meijer. Met feestelijke muziek van Kees van Schijndel en Anne 

Marte Kingma. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

25 december, 10.30 uur: Kerstmorgendienst 

Ook dit belooft een sfeervolle en opgewekte dienst te worden, uitgezonden vanuit de kerk. We hopen 
dat het zoomen inmiddels voldoende vertrouwd voelt om mee te doen. Voorganger: Ds. Marloes 
Meijer, muziek: Kees van Schijndel. 

En dan nog dit: 

Niks is erger dan onvrijwillig in je eentje naar de kerstdienst kijken. Daarom: kijk eens om je heen en 

nodig -binnen alle regels- iemand uit om gezelligheid te delen. Drink wat lekkers, kijk naar de dienst, 

praat even wat na en ga daarna ieder weer je eigen weg. Kleine moeite, maar een groot plezier voor 

https://us02web.zoom.us/j/4704721551?pwd=WFlOcnIvSjhPNHdPbzl0L2pCUzcydz09
https://us02web.zoom.us/j/4704721551?pwd=WFlOcnIvSjhPNHdPbzl0L2pCUzcydz09
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iedereen. Wil je iemand ontvangen, maar weet je niet goed wie? Wil je uitgenodigd worden, maar 

weet je niet door wie? Laat het weten aan Marloes, dan overlegt zij over mogelijkheden. 

 

Diaconie 

Zoals u in Samen kunt lezen, collecteren we deze weken voor Dreamhouse. Een project van Kerk in 

Actie dat straatkinderen in Indonesië een beter leven probeert te geven. Meer informatie in Samen, 

op onze website en bij Kerk in Actie. U kunt uw gift overmaken naar NL23 RABO 0121 9151 58 ten 

name van Diakonie Protestantse Gemeente Engelen onder vermelding van ‘Kinderen in de Knel’. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Kerk open  

In het kader van De Bossche Winter is onze kerk tijdens de 

Adventsperiode tot en met 23 december geopend van 13.30 - 15.00 uur. 

Voor wie in de kerk wil zijn, de stilte wil ervaren, een kaarsje wil 

aansteken of behoefte heeft aan een gesprek met een van onze 

gemeenteleden. Tijdens de openstellingen kunt u ook de bekende 

engeltjes weer kopen. Voor thuis in de boom, als cadeautje of met een 

wens erbij aan de boom op het kerkplein. Klik hier voor meer informatie 

Wees welkom! 

 

Engelenspoor 

29 november tot en met 1 januari 

Zet een engel in je vensterbank. Dit werkt net zoals de succesvolle 

berenactie dit voorjaar. Inmiddels is er een speurtocht verkrijgbaar. Die 

vindt u hier. Hij is geschikt voor jong en oud, en loopt door Engelen-

dorp. Een leuke bezigheid tijdens een ommetje.  De speurtochten zijn 

ook te verkrijgen tijdens woensdagmiddag-openstelling van de kerk. 

 

 

 

Adventuracamper 

Tijdens 3 zondagen in de Adventsperiode stond er op verschillende plaatsen in Engelen een 

'Adventura-camper'. De laatste zondag in de camper, 20/12, gaat niet door. De geplande 

zoombijeenkomst op 22/12, tussen 19.00-21.30 uur wel. Thema zal zijn: 'Hoe onderhoud jij contacten 

in deze tijd?'  

Aanmelden voor een zoommeeting (en hulp daarbij): lopendvuurtjeEngelen@gmail.com. 

Zet bij het onderwerp: zoommeting en de datum waarop u wilt deelnemen. Telefonisch contact:  

0612915532 (Jan Roes).  

 

Een andere kerst?! 

Na allerlei vrolijke, aangepaste en opnieuw aangepaste ideeën voor korte samenkomsten, komt er in 

plaats hiervan een prachtig filmpje van ca. 20 minuten op Youtube te staan. U hoort muziek van Ton 

van den Bergh en Kees en Anne-Marte, u ziet beelden van Angrisa en uit de camper en natuurlijk 

wordt er een mooi verhaal voorgelezen.  

Het filmpje is voor iedereen toegankelijk. Houd de website in de gaten of ons Kerk Engelen Youtube 

kanaal. Met muziek, een goed verhaal, sfeervolle beelden en meer!  

 

http://www.kerk-engelen.nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/
https://debosschewinter.nl/event/de-bossche-wensboom-in-de-wijken/
https://www.marloesmeijer.com/engelenspeurtocht
https://www.marloesmeijer.com/engelenspeurtocht
mailto:lopendvuurtjeEngelen@gmail.com
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Verhalenwedstrijd 

Schrijf een mooi, grappig, bijzonder kerstverhaal van zo’n 600 woorden en mail het voor 20-12 naar 

lopendvuurtjeengelen@gmail.com. Zet in het onderwerp: verhaal. De beste verhalen worden 

opgenomen in het filmpje en komen in de Tweeterp van januari. 

 

Een andere kerst extra 

Onze kerk is op 23 december extra lang geopend: van 13.30 tot 17.30 uur. Je kunt op eigen 

gelegenheid hier langs wandelen. Bij onze kerk staat een kunstwerk van Wanda van Riet: twee 

menshoge engelenvleugels waarmee je uiteraard op de foto kunt gaan.  

Wat geeft jou vleugels? 

 

 

Laat je licht schijnen... 

...op Kerstavond 24 december en eerste kerstdag 25 december, 19-21 uur 

Laat je licht schijnen in Engelen. Bewoners van dorp en kastelen steken lichtjes aan in de tuinen, op 

balkons en in raamkozijnen. Zo delen we wat licht in deze donkere tijd en zorgen we ervoor dat 

iedereen een sfeervol ommetje kan lopen na het kerstdiner, of tussen de gangen door. 

 

Uit de kerkenraad 

 

Samenstelling Kerkenraad 

Het is verheugend de gemeente te kunnen meedelen dat wij erin geslaagd zijn om opnieuw nieuwe 

leden aan onze Kerkenraad toe te voegen. 

mailto:lopendvuurtjeengelen@gmail.com
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Per 1-1-2021 treden Kees Wiechers 

(Kerkrentmeesters) en Carina Harms 

(covoorzitter) na vele jaren actief te zijn 

geweest in onze Kerkenraad, terug. In de 

vacature van Kees kunnen wij thans voorzien. 

De KR draagt voor als ambtsdrager 

Kerkrentmeesters Imre van Deutekom. Hij is 

reeds lid van KRM. 

De vacature van Carina wordt niet ingevuld. 

Verder volgt de benoeming van Jenno Schulp 

per 1 januari 2021 tot lid van KRM. Het scribaat wordt per 1 januari 2022 overgenomen door Peter 

Polling. 

De gevolgde procedure laat zien dat er niet meer namen zijn dan vacatures. Daarmee verklaart de  KR 

de personen als gekozen. 

De gekozen personen worden bekendgemaakt via afkondiging in deze Nieuwsbrief (i.v.m. Corona en 

niet-regelmatige verschijning van het kerkblad). Binnen één week kunnen bezwaren tegen deze 

voordracht worden ingediend bij voorzitter en scriba van de KR (Eric Janse de Jonge en/of Jenno 

Schulp). 

 

Na een verzoek door de KR hebben deze personen ingestemd met deze voordracht aan de gemeente. 

De bevestiging volgt zo spoedig mogelijk in een dienst, liefst tegelijk met het afscheid van 

vertrekkende ambtsdragers. In verband met de strenge lockdown sinds 15-12-2020 is nog niet met 

zekerheid te zeggen in welke dienst dit zal gebeuren. Wij hopen begin februari 2021. 

 

Arno Vijverberg is bereid gevonden om zitting te nemen in Kerkrentmeesters, niet als ambtsdrager.  

Arno wordt gevraagd om geheimhouding van alles wat hem als lid van KRM onder ogen of ter ore 

komt, zoals dat voor alle leden van de KR het geval is.  

 

Nieuw lid 

 

Wout Hordijkfonds 

Jaarlijks steunt onze diaconie het Wout Hordijkfonds. Dit fonds van het Ds. Piersoncollege is enorm blij 

met de giften. Hierdoor kunnen ze leerlingen van ouders die financieel krap zitten, helpen met 

schoolmiddelen. Uit dankbaarheid kreeg Carina een schilderij overhandigd door directeur Alma van 

Begin december heeft de ons welbekende Ruud Jansen, in 

het verleden met enige regelmaat ook organist in onze 

kerk, zich officieel gemeld als nieuw lid. Bij zijn verzoek om 

overschrijving vanuit Vlijmen motiveert hij: "De Engelense 

kerkgemeenschap ligt me nog altijd na aan het hart. Het is 

goed te weten dat ik nu ook echt behoor tot deze 

gemeenschap. Ook Bien (dochter) zal dat fijn vinden." 

In 2014 nam Ruud afscheid als organist, vrolijk 

toegesproken door Chiel. We heten Ruud natuurlijk van 

harte welkom, ook al heeft hij direct aangegeven niet 

meer in staat te zijn frequent de zondagse diensten te 

kunnen bijwonen. Op andere wijze zal hij meeleven. 
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Bommel. Dit schilderij is gemaakt door een leerling en gebruikt voor de kerstkaart van het Pierson. 

Alma heeft dit van de leerling gekocht om het aan de diaconie te schenken.  

De tekst die erbij hoort is:  

Licht kunnen zien in donkere tijden, 
de kunst nabij weten als het stormt op zee, 
vertrouwen op een toekomst die aanstaande is, 
met meer waardering voor het vanzelfsprekende, 
met meer oog en hart voor elkaar… 
  


