
jaargang 9

�(!�&�(
'Je bent een engel'. Dat wordt gezegd wanneer een ander lief, 
zorgzaam, behulpzaam of a�ent is geweest. En wanneer 
iemand engelengeduld hee� brengt diegene veel geduld op in 
een bijzondere situa�e waar een ander allang geduld zou 
beginnen te verliezen. Deze twee kleine voorbeeldjes uit onze 
Nederlandse taal laten zien dat engelen voorbeeldig voor ons 
kunnen zijn. Maar de meesten van ons hebben waarschijnlijk 
niet zoveel met engelen. Ze mogen met Kerst even tevoorschijn 
komen in de verhalen, maar daarna ruimen we ze met de 
kerstspullen weer op. 'Daar hoorden zij engelen zingen', zo zegt 
het oude kerstlied, maar of er werkelijk bepaalde wezens te 
zien zijn geweest? En hoe moet je je een engel op bezoek bij 
Maria voorstellen? Dat zijn zo wat vragen rondom engelen: 
sommigen zullen er vast en heilig in geloven en voor anderen is 
het allemaal wat schimmig misschien. 

In de bijbelse verhalen komen engelen wel heel wat keren voor. 
Ze helpen, brengen een woord van God over, beschermen, 
geven eten of drinken… Zij zijn dienende geesten, uitgezonden 
om hen bij te staan die deel hebben aan de redding, zo zegt het 
Bijbelwoord in Hebreeën 1 vs. 14. En de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat er door de eeuwen heen nogal wat verhalen en 
getuigenissen zijn geweest van mensen die bijzondere 
ontmoe�ngen hadden met personen die om onverklaarbare 
reden er in een benarde situa�e waren en daarna weer 
verdwenen.  Maar engelen zijn geen voorwerp van geloof , al 
helemaal niet om elkaar daarmee een maat te willen nemen. 
De verhalen vertellen er allemaal van dat zij komen, er even zijn 
op een weldadige manier, en daarna weer gaan. En juist daarin 
kunnen zij voorbeeldig voor ons zijn. 

Hoeveel ontmoe�ngen zijn er niet waar we even een 
voorbijganger zijn in het leven van een ander. Een korte 
ontmoe�ng, even een gesprekje, een gebaar, een a�en�e. We 
doen dat niet in navolging van engelen maar in navolging van 
onze Heer, Jezus. Ik hoop dat de korte ac�e van het 
engelenproject zo'n gebaar, zo'n a�en�e kan zijn, waar wellicht 
een ontmoe�ng uit voort kan komen. Weldadig voor degene 
die ontvangt en degene die gee�. 

ds. Carol van Wieren
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Wij willen jullie als organisatie hartelijk bedanken 
voor het mooie project. Wij zijn ontvanger en erg 

geroerd dat er mensen zijn die aan ons denken, we 
voelen de liefde van God hier ook door.

Hier een berichtje van een dankbare ontvanger van dit 
mooie & ludieke project, zoals jullie dit zelf 
omschrijven…Maar zo lastig voor deze dame die liever 
geeft als ontvangt en vooral de regies in eigen handen 
houdt. Ik verdenk een aantal personen, ben je mijn 
vriendin of een dochter daarvan? In principe doet het 
er niet toe, maar toch. Ik wil de juiste persoon hiervoor 
bedanken en ben daarom maar in de mail geklommen ipv 
de pen. Ontzettend bedankt voor deze liefdevolle 
actie. Het wordt erg gewaardeerd. Ook al zint het me 
niet dat ik niet weet wie je bent.........

Ik wil je bedanken dat je mĳ weer op een 
liefdevolle manier laat zien dat er aan mĳ en ons 

wordt gedacht. Dit blĳft een mooi gebaar en zorgt 
iedere keer weer voor een grote glimlach van 

dankbaarheid.
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Wat ben ik vanmorgen weer blij verrast door 
u. Wat bijzonder dat u voor mij zo in de weer 

bent geweest,  dat geeft aan deze Kersttijd wel 
iets heel bijzonders!! Heel erg bedankt. Ja, het 

was een vreemd jaar, maar gelukkig komt 
veel weer goed. Ik zal u nooit vergeten!! Wat 
leuk is het, dat elk jaar dat ik de lichtjes laat 
branden en de engeltjes ophang ik altijd ook 

nog aan die onzichtbare ENGEL zal denken!!! 
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Stuur ons weer engelen, God,
die licht ontsteken

aan sterren van hoop.

Stuur ons weer engelen, God,
wachters in de nacht

waakzaam uitziend naar de morgen.

Stuur ons weer engelen, God,
met bekers van troost

voor een wereld vol verdriet.

Stuur ons weer engelen, God,
met lachende gezichten
die zingen over vrede.

Stuur ons weer engelen, God,
liefdevogels uit uw hemel

geest en kracht voor onze aarde.

Stuur ons weer engelen, God,
dromers, zieners, herders,

voor wie het leven heilig is.

Stuur ons weer engelen, God,
die wijzen naar het Kind

Zoon van uw gerechtigheid.
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Hé jij daar! Houd je van knutselen en kleuren? Help je ook mee om 
de kerk vol mooie engeltjes te hangen? In deze engelenbode vind 
je een kleurplaat van een kerstengel die je kunt versieren of 
kleuren.  Er liggen ook kleurplaten in de hal van de kerk. Lever ze 
op zondag in en je krijgt dan een kleine verassing mee naar huis: 
één om zelf te houden en één om weg geven. Misschien weet je 
iemand die je daar heel blij mee kunt maken! Je opa, de 
buurvrouw, je vriendinnetje in de klas, iemand die misschien ziek 
is, of heel alleen. En het leuke is: van geven word je zelf ook weer 
blij! Dus stroop je mouwen op, pak je s��en, kleurpotloden, lijm 
en gli�ers en ga snel aan de slag. Inleveren kan vanaf  27 
november tot 19 december!

Vijf enthousiaste medewerkers van wijkgemeente De Brug vormen dit uitzendbureau:
Hannelore Aalbers, Ida Valster-van Rijswijk, Ada van ’t Zelfde, Lilian de Korte en Anja van Erk.

Colofon
Deze engelenbode wordt uitgegeven door engelenuitzendbureau Angeli&Co.

Zij verzamelen de aanmeldingen en koppelen deze aan de kerstengelen die zich hebben opgegeven. Alle 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld! Reac�es, opgaves en vragen kunnen worden gestuurd naar 

kerstengel.en.co@gmail.com. Bellen kan ook naar 0184-692851 of 078-6915207

Opgeven kan tot en met  zondag 13 november via de mail (kerstengel.en.co@gmail.com) of via de opgavestroken  (te vinden in deze 
nieuwsbrief en in de hal van de kerk). De opgavestroken kun je inleveren in de groene bus in de hal van de kerk of op Akkerwinde 57. 
Geef je op �jd op, dan hebben wij �jd genoeg om de administra�e in orde te maken en de pakketjes te maken! Bedankt!

Kijk ook eens goed om je heen de komende weken. Is er iemand die je op zou kunnen geven? Het hoe� echt niet iemand uit onze 
gemeente te zijn, het kan ook je buurvrouw, een vriendin of een familielid zijn. Maar wel iemand die in de buurt woont, onze engel 
moet het wel aan kunnen vliegen of fietsen. Lever het volledige adres aan en een korte omschrijving waarom jij diegene opgee�. 
Liefst ook een lee�ijd als je die weet. Dat alles helpt de engel om een toepasselijke a�en�e te verzinnen.

Iedereen kan een kerstengel zijn. En iedereen kan ook wel iemand bedenken die wel wat lichtpuntjes kan gebruiken. Ons 
uitzendbureau koppelt de engelen en die mensen aan elkaar. In de 4 weken voor kerst brengt de engel elke week een kleine a�en�e 
langs bij de mensen die aangedragen zijn. Je hoe� geen speciale aanleg te hebben om kerstengel te worden. Je hoe� niet te kunnen 
vliegen, je hoe� geen moeilijke gesprekken te voeren, je hoe� zelfs niet zichtbaar te zijn. Een kerstengel doet zijn of haar werk zoveel 
mogelijk juist onzichtbaar. Het gaat niet om jou als engel, maar het gaat om de aandacht, een kleine a�en�e die mensen laat weten 
dat er aan ze gedacht wordt. Een lichtpuntje in de moeilijke �jd die ze doormaken, omdat ze eenzaam zijn of ziek zijn of veel stress 
hebben. 

Ben je nog nooit engel geweest? Probeer het eens! Het is mooi, dankbaar en ook een beetje spannend werk. Als je je opgee� 
ontvang je in de week voor advent een mail met allerlei ideeën voor a�en�es én krijg je op 25 november een envelop thuis bezorgd. 
In die envelop zit alles wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen: de naam en het adres van je ontvanger, een korte toelich�ng 
waarom iemand is aangedragen, een begeleidende brief voor je ontvanger en 4 kaartjes voor aan je a�en�e. Makkelijker kunnen we 
het niet maken.... Fijn als je je opgee� als engel! Zonder jouw hulp kunnen we dit project niet organiseren. Geef je op via de mail of de 
opgave stroken. Vergeet niet je adres en je mail te vermelden! En geef aan of je 1 of meer adressen wil bezoeken. 



o Ik wil graag kerstengel zijn voor .......adres (sen) (je krijgt alleen meer adressen als er meer adressen dan engelen zijn)

o Ik geef iemand op voor de a�en�es van een kerstengel               o Ik wil zelf engel voor dit adres zijn

Uw/jouw gegevens (verplicht):

Naam                                                                                                             Tel. nr.: 

Adres/pc/plaats

Email

Gegevens ontvanger

Naam

Adres

PC/plaats

Reden van opgave (graag ook lee�ijd als deze bekend is)
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Aanmelden en opgeven kan t/m zondag 13 november via onderstaande strook. Inleveren in de engelenbus in de hal van de 
kerk (daar liggen ook meer stroken), Akkerwinde 57  of via mail: kerstengel.en.co@gmail.com. 

Kom jij ook over de brug? Wil jij namens onze gemeente ergens 
Licht brengen? Gods liefde laten zien aan diegene aan wie je 
gekoppeld wordt? We kijken naar je uit! 

PING: Appje van Lilian in de groepsapp van het uitzendbureau: 
gaan we toch weer een Engelenproject doen? Ja, natuurlijk, 
alleen gaat de �jd soms zo snel. Het is alweer oktober en we zijn 
nog niet bij elkaar geweest! Tijd voor ac�e. Gelukkig zijn we 
inmiddels een ervaren ploeg. Binnen een week na het appje 
van Lilian zi�en we  bij elkaar (nou ja, bijna dan, Anja vanachter 
haar computer thuis in verband met de bekende quarantaine). 
De taken zijn snel verdeeld, ideeën worden geopperd en 
uitgevoerd. Carol wordt benaderd voor een inhoudelijk stukje 
voor de engelenbode en levert dit binnen een paar dagen aan. 
Gedichten en plaatjes worden aangeleverd voor de engelen-
bode. Stukjes worden geschreven voor de nieuwsbrief en de 
kerkapp. Kleurplaten uitgezocht en bedankjes bedacht en 
besteld. We hebben allemaal een eigen taak. Mooi om zo weer 
in een soort vliegende vaart van start te gaan. Nu nog op zoek 
naar engelen en ontvangers. We maken nog een grapje over 
onze engelen: zij hebben geen brug nodig om de ander te 
bereiken, ze vliegen er gewoon heen....

voor wat er vaak niet is dus 

geeft licht
voor een uitweg uit het donker

die de richting kan bepalen en

 een gezicht

geef alles wat je hebt, geef de

in de verte schijnt een

tekst: Stef  Bos
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