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Diensten: 

3 april 10.30 u P. de Koning 

10 april 10.30 u Ds. H. van Tilburg 
16.00 u Kliederviering 

14 april Witte donderdag 

19.30 u Ds. Marloes Meijer 
Viering Heilig Avondmaal 

15 april Goede Vrijdag 
19.30 uur Ds. Marloes Meijer 
m.m.v. de cantorij 

17 april Pasen 
10.30 uur Ds. Marloes Meijer 

Meer informatie op www.kerk-engelen.nl 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks, di-
gitaal. Wilt u deze ook ontvangen, mail dan 
naar Peter: scriba@kerk-engelen.nl 

Uit het hart 
 
Het is oorlog in de Oekraïne, de lente zit in 

de lucht, en de dagen gaan gewoon voor-
bij. Hoe kun je je verhouden tot al die 
grote ongrijpbare en kleine alledaagse din-

gen tegelijk? Misschien wel zoals Maarten 
Luther aangeeft: 

'Als ik wist dat morgen  
de wereld zou vergaan,  

dan zou ik vandaag  

een appelboompje planten.' 

Als je bestaan wankelt, als je je onzeker 

voelt, doe dan iets waardevols:  
bomen (bollen) planten, vrienden bellen, 
buren bezoeken… Zaai dat wat er echt toe 

doet: vriendschap, aandacht, liefde.  
Dan krijgt je leven zin, dan doorkruis je 

zelfs de dood.      

Ds. Marloes Meijer 

 

http://www.kerk-engelen.nl/
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Welkom 
Van harte welkom in Engelen. We wensen u veel woonple-

zier toe in dit mooie dorp aan de Dieze. Als een van de 

twee dorpskerken stellen we ons graag aan u voor.  

Wij zijn een open (protestantse) kerk waar iedereen wel-

kom is. De bijbelverhalen inspireren ons en zetten ons tel-

kens weer op het spoor van God en mensen. Als kerk willen 

we een ‘herberg onderweg’ zijn voor ieder die langs komt. 

We zijn geïnteresseerd in elkaars opvattingen, hoe verschil-

lend die soms ook zijn, en we weten ons verbonden met 

het dorp en de wereld. Mensen zijn dan ook op allerlei ma-

nieren betrokken bij onze kerk: via de kerkdiensten, via 

cursussen of door de projecten die we regelmatig doen. We 

werken ook graag samen met de rooms-katholieke kerk. 

Weet u welkom bij een van de hierna genoemde activitei-

ten, of kijk eens op de onze website: www.kerk-engelen.nl 

 

 

 

 

 

Muziek op Zondag 

Zes keer per jaar vindt in De Oude Lamber-
tus ‘Muziek op Zondag’ plaats. We luisteren 
dan niet naar een preek, maar naar de taal 

van de muziek.  

 

Telkens andere 
muzikanten  

inspireren ons 
met hun muzikale 
verhaal.  

Wat te denken 

van ‘Canto Osti-
nato’ van S. ten 

Holt op twee ma-
rimba’s, viool-mu-
ziek passend bij 

de tijd van het 
jaar door Ewoud 

Mahler en 
Spaanse gitaar-

muziek van Los 
del Bosque? 

Weet je welkom bij Muziek op Zondag. 

Vrienden van de Oude Lambertus 

Iedereen die een warm hart heeft voor het 

oudste en mooiste monument in Engelen: de 

Oude Lambertus, willen we graag betrekken 

bij het ontwikkelen van initiatieven voor een 

veelzijdig gebruik van het monument. Vrien-

den organiseren bijeenkomsten met spreker, 

cursussen, exposities, wandelingen in de om-

geving, met als doel: financiële en praktische 

hulp te bieden om de Oude Lambertus als 

waardevol middelpunt van Engelen te behou-

den en versterken 

Kliederviering 

 
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd en 

hun (groot)ouders. We ontdekken, beleven, 

kliederen en vieren rondom de grote thema’s 

en verhalen van het christelijk geloof. We 

sluiten af met een hapje en een drankje.  
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 Open Herberg 

Elke laatste woensdag van de maand is er in de ochtend 

‘Open Herberg’ in de kerk. Bea bakt wat lekkers en er 

wordt geanimeerd lief en leed gedeeld. Meer informatie 

via Bea Kagie: beakagie@gmail.com 

  

Kerkbieb 

De Kerkbieb biedt een breed scala van boeken, gericht op 

zingeving in welke vorm dan ook en is te vinden in de 

kerk op de laatste woensdag van de maand tijdens de 

‘Open Herberg’. Dan is er ook ruimte om, met wie dat wil, 

iets inhoudelijks van het gelezen boek te vertellen én wat 

men daar zélf van vindt.  

 

Mieke Morgenstern en Map Dietz bespreken in de Nieuws-

brief om de maand een boek dat hen inspireert: bijbels, 

spiritueel, informatief… het is telkens anders. 

Cursus Vieren 

Ben je rond de 20-45 jaar en houd je van een goed ge-

sprek over levensvragen, geloof, feesten in de kerk etc., 

dan ben je welkom om bij deze groep leuke mensen aan 

te sluiten. Om de beurt neemt iemand iets lekkers mee.  

We komen bij elkaar bij deelnemers thuis (dat scheelt op-

pas). We praten naar aanleiding van actualiteiten, film-

pjes, bijbelverhalen, maar proberen ook dingen uit als 

mediteren en doen soms iets voor het goede doel. 

 

Diaconie 

Onze diaconie houdt ons bij de les 

waar het gaat om ‘zorg voor de 

wereld om ons heen’.  

Samen met gemeenteleden en 

dorpsgenoten steunen we goede 

doelen en ontdekken we telkens 

weer dat dat ons ook verrijkt.  

De jeugd liep een sponsorloop 

voor een tehuis in Tanzania waar 

een van hen vrijwilligerswerk 

deed,  

samen met het dorp zamelden we 

geld in voor een Grieks vluchtelin-

genkamp waar een dorpsgenoot 

werkt,  

in de veertigdagentijd (maart en 

april) zamelen we houdbare goe-

deren in voor de Voedselbank van 

Den Bosch. In de kerk staan krat-

ten waar u uw bijdrage in kunt 

achterlaten. 

 

Engelenproject 

 

Elk jaar organiseren de kerken in 

Engelen gezamenlijk het Engelen-

project. Mensen in Engelen en 

Bokhoven bezorgen in de 4 weken 

vóór kerst (advent) als anonieme 

engelen kleine cadeautjes en aar-

dige kaartjes bij iemand in de 

buurt die dat nodig heeft. 

In de Tweeterp leest u tzt hoe u 

zich aan kunt melden als ‘engel’ of 

als ‘engelenontvanger’. 
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Op 27-11-2021 was onze gemeente te zien bij Petrus in het land op de NPO. Via NPO Start 
kunt u deze uitzending terugkijken. 

 

Bakken met Bea 

In deze rubriek laat Bea zien hoe ze haar lekkernijen voor 
de Herberg maakt, zodat u ze thuis zelf ook nog eens kunt 

maken! Deze keer de 'blauwe bessen cakejes met bo-
tercrème', één van de smaakmakers van 'Petrus in Enge-

len', afgelopen november. Succes! 

Voor een muffinvorm van 12 stuks:  
150 gr zelfrijzend bakmeel  Mespuntje zout 

110 gr boter (kamertemperatuur) 110 gr suiker 
3 eieren     Vanille aroma 

25 gr yoghurt     

125 gr blauwe bessen + 12 voor garnering  

Voor een snel te maken garnering: 100 g boter, 125 ml 

melk en een zakje Dr. Oetker mix voor botercrème 

Warm de oven voor op 165° (150° hetelucht)  

Vet de holtes van een (siliconen) muffinvorm met 12 kleine holtes in met vloeibare boter of 
bakspray. Mix de zachte boter met de suiker en een scheutje vanille aroma gedurende enkele 
minuten. Klop één voor één de eieren erdoor en daarna de yoghurt tot een schuimig mengsel. 

Zeef het bakmeel en mix het samen met het zout kort door het eiermengsel. Schep tot slot 
de blauwe bessen door het deeg.  

Vul de muffinholtes met het deeg (gaat gemakkelijk met een ijstang) Zet voor 20-25 min in 
de oven. Laat afkoelen en haal de cakejes uit de vorm.  

Maak de botercrème volgens de aanwijzingen van Dr. Oetker; doe in een spuitzak met kartel-

mondje, spuit een mooie toef op elk cakeje en versier met een blauwe bes.  

Laat het u smaken! 

Verhuur Oude Lambertus 

Het kerkgebouw de Oude Lambertus, is te huur voor kerkelijk, cultureel, persoonlijk, feeste-
lijk of zakelijk gebruik, met respect voor het karakter van het monumentale gebouw.  

Ook is het gebouw aangewezen als plek waar burgerlijk huwelijken kunnen worden gesloten.  

Jaarlijks wordt hier in toenemende mate graag gebruik van gemaakt. 

Nadere informatie hierover is te vinden op de website: www.kerk-engelen.nl. 

Contact: 
Kerkenraad: Scriba@kerk-engelen.nl 
Diaconie: diaconie@kerk-engelen.nl 
Kliederkerk: predikant@kerk-engelen.nl 
Verhuur 

/huwelijk: 

OudeLambertus@kerk-

engelen.nl 

Actuele contactinformatie vindt u op de 

kerkenraadspagina van onze website: 

https://www.kerk-engelen.nl/kerken-

raad/ 

 

http://www.kerk-engelen.nl/
mailto:Scriba@kerk-engelen.nl
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