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Beste gemeenteleden,  

Het is eindelijk zomer in Nederland. We hebben er wat 

lang op moeten wachten dit jaar, maar het is zover: de zon 

schijnt, de terrassen zijn op en … veel gemeenteleden zijn 

op vakantie. Zo ook een aantal kerkenraadsleden. Daarom 

is de kerkenraadsvergadering van maandag j.l. niet 

doorgegaan. Enkele praktische zaken zijn via mail besloten. 

In deze nieuwsbrief vindt u daar meer informatie over. 

Maar we beginnen maar even met de jaloersmakende 

uitzichten van Bert en Harmke en Peter en Merina… 

Nederland is prachtig! 

 

 

Bij de diensten 

Gedurende de zomer blijven we vieren in de ‘corona-stand’: een kortere dienst, zonder lector, 

zonder zingen, maar mét inspirerende voorgangers, goede muzikanten en als het weer het toelaat 

soms ook koffie op het plein. U bent van harte welkom na aanmelding via aanmelding@kerk-

engelen.nl. Een dag van tevoren bevestigen we uw aanmelding en laten we weten of iedereen past 

of dat we keuzes hebben moeten maken. De ervaring leert dat het prima past en dat verwachten we 

voor de komende maanden ook zeker. Meld je dus gerust aan. En meld je af als je ziek bent. Dan 

kunnen we je plek evt aan anderen geven. 

En verder is het wel bekend: we houden 1,5 meter afstand en dragen mondkapjes bij verplaatsingen 

in het gebouw. Zolang er nog geen ander advies van de landelijke kerk komt, zingen we niet 

gezamenlijk. Per dienst zullen de eventuele uitzonderingen daarop worden aangegeven       

We hopen dat we dan na de zomer wat vrijer kunnen bewegen en wellicht ook meer mensen kunnen 

ontvangen. 

Op onze website www.kerk-engelen.nl vindt u alle actuele gegevens, maar als speciale service 

melden we het hier ook even: 
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6 juni Ardin Mourik: een nieuwe voorganger 
aan het front! Hij is ons aanbevolen door 
Maarten Wisse. Meer informatie over Ardin 
en een (oude) uitzending van De 
Verwondering vindt u hier: De Verwondering: 
Ardin Mourik-Geluk | KRO-NCRV  

13 juni Marloes Meijer: hoe kun je werkelijk 

leven? Een grote, herkenbare vraag. Samen 

met Nikodemus zoeken we naar een 

antwoord…  

20 juni Preek van de Leek: nou ja, een echte 

leek is Hans van Dartel niet. Als katholiek theoloog en ethicus gaat hij wel vaker voor in de katholieke 

kerk. Maar vandaag is hij bij ons. Preektitel: 'Solidariteit in tijden van corona. Een onvermijdelijk 

waagstuk. Voor jou. Voor mij.'  

Het zal gaan over de morele verplichtingen die we als mens hebben tegenover onze naasten. Hoe 

ziet solidariteit er praktisch gezien eigenlijk uit? In dit soort tijden van corona waarin we vooral 

teruggeworpen worden op onszelf. Kunnen we wel onze broeders hoeder zijn? Wie is onze broeder 

of zuster eigenlijk? Tot hoever reiken onze verplichtingen tegenover anderen? Als het gaat om zorg? 

Of om recht doen aan een ander? Van wie moet ik mij iets aantrekken? Als ik bijvoorbeeld in het 

station aangesproken word door een jongeman die mij om een bijdrage vraagt om ergens te 

overnachten: wat moet ik daar dan mee? Hoe heb ik mij te verhouden tot mijn buren in mijn straat. 

De mensen in mijn dorp? De kerk? Moet ik me überhaupt iets van hen aantrekken?  Als ze een 

beroep op me doen? 

 

De Joodse filosoof Avishai Margalit gaat uit van een onderscheid tussen ethiek en moraal: ethiek 

heeft volgens hem betrekking op de verhouding van mensen met hun naasten in hun directe 

omgeving. Ethiek betreft de verplichtingen die wij ervaren in de relatie tot die naasten direct om ons 

heen. Het gaat daarbij om dikke, betekenisvolle relaties: naar je kinderen, de leden van je gezin, je 

familie. Moraal daarentegen heeft volgens Margalit betrekking op de manier waarop we ons 

verhouden tot mensen verder weg: tot mensen die niet tot jouw familie, of groep behoren. Het gaat 

bij moraal dus om dunne relaties: om een appel dat je ervaart als je beelden voorbij ziet komen van 

oorlogsslachtoffers in Jemen. Of van een vloedgolf in Indonesië. Het doet wat met je, maar niet 

bijzonder veel. Heel anders wanneer je zoon of dochter je belt met een dramatisch beroep om  hulp. 

 

Volgens Margalit is een typerend element van het christendom dat het 

alle relaties die wij als mens tot elkaar hebben, om zou willen vormen 

tot dikke relaties: relaties dus die sterke ethische verplichtingen met 

zich mee brengen. Als een jongeman op het station mij wat vraagt zou 

ik die vraag volgens deze benadering in principe niet anders dienen te 

behandelen als wanneer een zus van mij een beroep op me doet. Of 

een kind van mij. Dat vraagt nogal wat. Het lijkt erop dat het 

christendom en de filosofen die in datzelfde spoor denken, ons wat dat 

betreft voor een welhaast onmogelijke opgave stellen. Zeker in een tijd 

waarin gemeenschapszin steeds verder te zoeken valt en 

individualisering alles lijkt te overheersen. Wat kunnen we nog met een 

boodschap die ons oproept de ander lief te hebben? Wie die ander ook 
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is. Wat kunnen we nog met een boodschap die ons in andere woorden hetzelfde zegt: namelijk dat 

we die ander recht dienen te doen, omdat hij net als wij drager van mensenrechten is? Die vragen 

zou Hans willen onderzoeken. En aarzelend beantwoorden. 

Kleine kerkenraad 

Onze kerkenraad is klein. Dat is niet nieuw en past eigenlijk prima bij onze kleine gemeente. Tegelijk 

betekent dat wel dat we bepaalde taken graag wat spreiden, ook buiten de kerkenraad. Vanaf heden 

willen we gaan werken met oud-ambtsdragers die dienst doen op zondagmorgen. Dat ontlast de 

huidige kerkenraadsleden enorm. Fijn dat een aantal mensen hiertoe van harte bereid was. De 

mededelingen komen dus inhoudelijk gewoon vanuit de kerkenraad, maar worden mogelijk gedeeld 

door een niet-kerkenraadslid.  

Open kerk 

Het zal niet meer onbekend zijn, maar elke woensdag van 13.30-15.00 uur is onze kerk open voor 

gemeenteleden, toeristen en dorpsbewoners. Wijs mensen in uw omgeving er gerust op. Er staan 

gastvrouwen en -heren klaar om ze welkom te heten. Ook zal er binnenkort een boekentafel zijn 

waar allerlei boeken die te maken hebben met kerk en geloof (theologie) te leen zijn. Meer 

informatie hierover volgt binnenkort. 

Herberg 

Op 30 juni is er weer Open Herberg van 10.30 – 12.00 uur. Alle deelnemers zijn gevaccineerd en ook 

de dominee heeft dan haar eerste vaccinatie binnen, dus het is veilig om weer bij elkaar te komen. 

Bea zal ongetwijfeld zorgen voor lekkere koffie, thee en iets lekkers. Aanwezigen zorgen voor de 

goede verhalen. Bij goed weer zitten we lekker buiten, bij slecht weer binnen. Ook hier houden we 

ons aan de dan geldende maatregelen. Wil je ook een keer aansluiten bij deze gezellige groep, weet 

je dan welkom. 

 

Kerkenraadsdag 

28 juni vergadert de kerkenraad de laatste keer voor de zomervakantie. 27 augustus houdt zij een 

heidag op locatie. In de ochtend zijn enkele ‘betrokkenen’ bij de kerkenraad uitgenodigd om mee te 

denken over de grote lijnen voor de toekomst. Vanuit hun taak of expertise hebben zij naar 

verwachting relevante dingen met ons te delen. Na een gezamenlijke lunch vergadert de kerkenraad 

nog even door. Uiteraard leest u tzt een verslag van deze dag. 

 

Terugblik Pinksteren 

Een kleine groep gemeenteleden keek op groot 

scherm naar de Jazzdienst vanuit Den Bosch. Ds 

Erica Scheenstra noemde hen nog en heeft naar 

hen gezwaaid. Uiteraard hebben we 

teruggezwaaid.        

Zo waaide de Pinkstergeest over ons dorp.  

 



Die Geest bleef waaien, want aansluitend op deze dienst was 

er een PinksterPicknick van de Kliederkerk. Binnen, want niet 

alleen de Geest waaide. Op kleedjes genoten de kinderen en 

ouders die niet kampeerden of in quarantaine waren van de 

meegebrachte hapjes en drankjes. Toen dominee Marloes de 

vertelkoffer openmaakte leek er niks in te zitten… maar dat 

was niet waar! In die koffer zat de Geest. Het lastige van de 

Geest is alleen dat je hem niet kan zien. Die Geest heeft een 

lichaam nodig. Als je hem in zeepsop blaast, kun je hem zien, 

ontdekten we. En als je met een rietje tegen balletjes blaast, 

gebeurt er hetzelfde als wanneer de Geest je voortduwt. Iris 

en Anne wisten het mooi te vertellen: met Hemelvaart ging 

Jezus naar de hemel, met Pinksteren kwam hij weer naar de 

aarde in de vorm van een vlammetje in je hart. Want de Geest 

is niet alleen wind, hij is ook vuur. De kinderen schreven 

allemaal moeilijke dingen op: oorlog in Israël en Palestina, 

ruzie,  mensen doden, huizen laten ontploffen en in brand 

steken, stelen, pesten, dieren mishandelen, buiten sluiten, 

plastic soep, papegaaien zich dood laten schrikken... Emily, 

Amy, Vera, Iris en Anne letten goed op bij het jeugdjournaal, 

ontdekten we. Al die vervelende en verdrietige dingen die in 

de wereld gebeuren, schreven we op kaartjes. Toen gingen we 

naar buiten en ondanks de wind, kreeg Anne uiteindelijk het 

vuurtje aan en konden we de kaartjes verbranden. Dat het 

pinkstervuur mensen in vuur en vlam zet werd gelukkig niet letterlijk waar, maar de kinderen hebben 

nog vol geestkracht buiten op het plein gespeeld. De dominee rook de hele dag nog naar het vuur 

van de Geest, want die nam de nawalmende vuurkorf achter in de auto mee naar huis…  

Volgende kliederviering: 11 juli 16.00 uur 

 

Vrijwilligers opgelet 

2021 is het nationaal Jaar van de Vrijwilliger! 

Daarom besteden o.a. de gemeente, Galant Vrijwilligersnetwerk, 'S-PORT en de 

VrijwilligersAcademie073 extra aandacht aan vrijwilligerswerk in 's-Hertogenbosch. Omdat we trots 

zijn op iedereen die onze gemeente mooier, groener, socialer, creatiever en sportiever maakt. 

Het liefst hadden we een echt groots feest met elkaar gevierd, maar vanwege corona is dat helaas 

(nog) niet mogelijk. Daarom hebben we, met dank aan vrijwilligers, stichtingen en verenigingen, een 

online aanbod met 'cadeautjes' voor vrijwilligers samengesteld. Je kunt het aanbod vinden op 

https://www.galant.nl/actueel/voor-jou/ 

 

Wethouder Ufuk Kâhya: "In 's-Hertogenbosch dragen wij vrijwilligers op handen. Dankzij jullie 

belangeloze inzet maken wij samen meer mogelijk voor anderen in onze gemeente. Jullie zijn 

onmisbaar voor een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ik wil daarvoor graag mijn 

waardering uiten. Niet alleen in woorden, maar ook met een leuk cadeautje. Jullie hebben het dik 

verdiend!" 
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Schoolperikelen 

Onze eindexamenkanjers hebben genoten van de Kanjers (stroopwafels) en hebben bijna 

welverdiend vakantie (of nog een herexamen). Daarna begint er voor de meesten een heel nieuw 

leven: een andere opleiding, werken… het valt nog niet mee om daarin goede keuzes te maken, want 

hoe weet je nou wat goed is?  

We hopen dat ze een weg vinden die bij ze past. En lukt dat niet, 

dan hoop ik dat ze ervaren dat het niet erg is. Je kunt altijd weer 

een nieuwe start maken.  

Voor wie nog even door moet bikkelen, op school en studie: heel 

veel sterkte, hou vol. 

 

Bedankt voor de bloemen 
Klaas en Jenny van der Stelt ontvingen bloemen van de kerk voor 

hun 40jarig huwelijk. Daar zijn ze blij mee en bedanken ze 

hartelijke voor. Ze hebben de dag met de kinderen en 

kleinkinderen thuis gevierd. 

Ook langs deze weg nog van harte! 

 

 


