
	
Nieuwsbrief	Protestantse	Gemeente	Engelen,	23	maart	2020		
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Na alle overweldigende berichten over het 
coronavirus en het daaropvolgende 
afgelasten van alle activiteiten in en rond de 
kerk, komen er gestaag ideeën op gang over 
wat er wél kan en gewenst is. Er zijn allerlei 
ideeën voor vieringen en activiteiten van 
onderlinge verbondenheid en solidariteit op 
afstand. Graag informeren we u over de 
komende periode. 
 
 
 
Tot 1 juni  z i jn  we gemeente op een andere manier dan we gewend z i jn.  Ds.  Marloes 
Meijer  bl i j ft  meer dan ooit  bereikbaar,  v ia  te lefoon, mai l ,  Skype of  Zoom:  06-36 50 
1973 of  predikant@kerk-engelen.nl .  Voor wie internet heeft:  www.kerk-engelen.nl  
 
 

Vieringen		

> Zondag 22/03 konden we de dienst uit de Grote Kerk (Den Bosch) volgen waarin ds. Ruud Stiemer 
en ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot voorgingen. De website was wat overbelast, maar op 
kerkdienstgemist.nl was de dienst goed te volgen. 
 
>  Zondag 29/03: Vanuit de (overigens lege) Grote Kerk wordt de dienst uitgezonden waarin ds. 
Erica Scheenstra en onze eigen ds. Marloes Meijer voorgaan. Wij zullen op onze site, www.kerk-
engelen.nl ,  een link plaatsen naar de site van de Grote Kerk. Vanaf daar kunt u doorklikken naar de 
uitzending. Ook plaatsen we een link naar kerkdienstgemist.nl, zodat u, wanneer het beeld niet werkt, 
de dienst kunt beluisteren. 
 
De k l iederdienst  voor de allerkleinsten is eveneens afgelast. Ds. Marloes biedt een digitale variant 
aan. Deze week een downloadkliederviering over Palmpasen voor thuis. Na Palmpasen een vlog-
kliederviering in Engelense stijl over de kruisweg. Deze zal op de website te vinden zijn en in de app 
worden gedeeld met de ouders van de vaste deelnemers. 
 
>  Zondag 5/4:  De dienst met Joop Lankhaar gaat eveneens niet door; we zullen de verbinding 
met De Grote Kerk met voorgangers Ds. Ruud Stiemer en Ds. Udo Doedens uit Vught tijdig op de 
website vermelden, zodat u die kunt volgen. 
 
>  Samenkomsten in de l i jdensweek -  Witte donderdag,  Goede Vri jdag en Paasmorgen, 
zullen ook in andere vorm gegoten worden. U wordt via de website en mail/post daarover later 
geïnformeerd. 

	  



Overig	nieuws	

Bloemen uit  de kerk  
Nu er geen diensten plaatsvinden, zijn er geen bloemen uit  de 
kerk.  
Zo lang we bloemen kunnen krijgen, zijn er echter wel bloemen 
van  de kerk.  
Afgelopen periode gingen er bloemen naar Cara van der Grient die 
is geopereerd en gelukkig weer thuis is. De artsen en 
verpleegkundigen vonden haar herstel een wonder, schrijft Mario. 
 
 
Een andere bos ‘blommen’ ging naar Jan Geevers. Hij schrijft: 

Lieve	mensen!	

Wat	een	mooie	verrassing	was	dat!	
Vanmorgen	(zaterdag	21	maart)	kregen	we	een	vorstelijke	bos	bloemen	
van	de	‘Engelense’	gemeente	thuisbezorgd.		

Onder	de	huidige	omstandigheden	krijgen	we	natuurlijk	vrijwel	geen	
mensen	op	bezoek.	Maar	de	kaarten,	de	telefoontjes,	de	e-mails	en	zo’n	
leuke	attentie	zoals	die	van	jullie:	dat	maakte	alles	goed.		

We	hebben	onze	5-jarige	bruiloft	echt	als	een	feestje	ervaren.	

In	de	bijlage	stuur	ik	een	foto	mee,	daarop	zie	je	de	bos	bloemen.	Een	
flinke	bos	blommen,	zogezegd	

Groeten,	ook	van	Thea.	Jan	Geevers	

 
Mocht iemand een goed doel voor de bloemen van komende weken weten, geef het dan door aan de 
scriba. Dat mag iemand uit de gemeente zijn, maar ook iemand van buiten de gemeente, uit het dorp. 
 
Stap in de Passion 
Op 01/04 zou Stap in de Passion plaatsvinden. Twee koren en veel vrijwilligers stonden klaar om 
deelnemers een bijzondere avond te bezorgen. Helaas is het niet verantwoord om dit evenement door 
te laten gaan. We hopen dat het volgend jaar wél door kan gaan. 
 
K lokken van Hoop, L ichtjes van Hoop en Voedselbankinzameling!  
Afgelopen woensdag luidden de klokken van de kerk en her en der in het dorp werden lichtjes 
ontstoken. 
Komende woensdag doen we dit weer, van 19.00-19.15 uur als teken van solidariteit en hoop. Doet u 
mee? 
 
Dit kwartier is er ook gelegenheid om uw spullen voor de voedselbank in te leveren. Juist nu is dat 
hard nodig!! We hopen dat iedereen die daartoe in staat is komt  -  en netjes afstand houdt. U kunt uw 
gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: IBAN NL23 RABO 0121 9151 58 ovv 
Voedselbank.   

  



 

 
Donderdag om 16.10 uur ziet u op NPO 2 hoe het 
er afgelopen week aan toe ging in en om onze kerk. 
Met hart en ziel maakte opnames en interviewde een 
aantal bekende Engelenaren en een bekende diaken en 
dominee. Kijken dus!  
 
Op de website plaatsen we een link waar u evt ook 
later het programma nog terug kunt kijken. 
         
Nabi jheid op afstand 
Wie behoefte heeft aan een gesprek, over 
levensvragen, wel of juist niet over Corona, of wie het 

gezellig vindt om even samen telefonisch een kopje koffie te drinken, kan contact opnemen met 
Marloes via telefoon, Skype of Zoom. Appen of mailen mag uiteraard ook altijd. 

Elke woensdag om 10.30 zullen we een kerkelijk kopje koffie drinken via Zoom. Als je mee wilt doen, 
laat het weten, dan nodig ik je uit. Het is niet moeilijk. Je hoeft alleen op een link te klikken en een 
wachtwoord in te vullen. De rest gaat vanzelf.  

V loggende dominee 

Zo af en toe neemt Marloes een vlogje op. Dat is een videoboodschap over de dingen die spelen, of 
die in haar hoofd opkomen. U vindt deze vlogjes op de website: https://www.kerk-engelen.nl/vlog/ 

Van	de	dominee	

Het valt niet altijd mee, al die maatregelen om het 
virus in te dammen. Tegelijk weten we dat het nodig 
is en dat we vooral heel blij moeten zijn dat we in 
een land wonen waar goede communicatie is en 
maatregelen genomen kunnen worden. En waar ze 
over het algemeen ook opgevolgd worden! 

Naast alle moeite en verdriet, die het virus brengt, is 
het mooi om te merken hoe deze crisis leidt tot 
verbondenheid. Mensen zoeken elkaar op, 
waarderen nieuwe initiatieven, proberen er voor 
elkaar te zijn. En het is goed om te merken hoeveel 
creativiteit het naar boven haalt. Allerlei nieuwe 
manieren worden gezocht om elkaar tóch te 
bereiken.  

Heeft u tips hoe wij gemeente kunnen zijn in deze 
situatie, laat het ons weten! 

Vooralsnog bid ik jullie geduld, vreugde en geloof 
toe. En als het leven koud en angstig is, een warme 
mantel over je schouders… 

Marloes 

Zo	vriendelijk	en	veilig	als	het	licht,	
zo	als	een	mantel	om	mij	heengeslagen,	
zo	is	mijn	God,	ik	zoek	zijn	aangezicht,	

ik	roep	zijn	naam,	bestorm	Hem	met	mijn	
vragen,	

dat	Hij	mij	maakt,	dat	Hij	mijn	wezen	richt.	
Wil	mij	behoeden	en	op	handen	dragen.	

	
Want	waar	ben	ik,	als	Gij	niet	wijd	en	zijd	
waakt	over	mij	en	over	al	mijn	gangen.	
Wie	zou	ik	worden,	waart	Gij	niet	bereid	
om,	als	ik	val,	mij	telkens	op	te	vangen.	
Ik	leef	niet	echt,	als	Gij	niet	met	mij	zijt.	
Ik	moet	in	lief	en	leed	naar	U	verlangen.	

	
Spreek	Gij	het	woord	dat	mij	vertroosting	

geeft,	
dat	mij	bevrijdt	en	opneemt	in	uw	vrede.	
Ontsteek	die	vreugde	die	geen	einde	heeft,	

wil	alle	liefde	aan	uw	mens	besteden.	
Wees	Gij	vandaag	mijn	brood,	zowaar	Gij	leeft	

–	
Gij	zijt	toch	zelf	de	ziel	van	mijn	gebeden.	


