
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

Samen aan tafel 
Overal ter wereld, in alle culturen, is samen eten belangrijk. In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen 
gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met 
andere ogen zien.  

Wat vooraf ging:  

Zaad verzamelen, wachten in de winter, zaaien, water geven, onkruid wieden, 
vogelverschrikker plaatsen, omgewaaide vogelverschrikker rechtop zetten, 
(ver)wachten en dan . . . . Oogsten!    Uitnodigen, wie komt er aan tafel? Is er 
een lege plek? Kan iemand anders er plaats nemen of toch nog liever niet?  
Tafel dekken met het (mooiste) serviesgoed, tafellaken van oma, bloem-
schikking (even rondje in de tuin of naar het dorp).    Koken, van alle gerechten 
een maaltijd bereiden.   Aanschuiven.   Samen eten; en dan is de cirkel weer 
rond. 
Afruimen en afwassen, nog een gespreksmomentje.  

Lieve gemeenteleden, engelen en u kunnen deelnemen aan het "samen aan tafel". Engelen hebben meerdere 
rollen en blijven gewoon, bescheiden, een voorbeeld en zo bijzonder. Laten we samen, elkaar ontmoeten, ook aan 
tafel. Kies de rol die bij je past en geef je op als engel. De ander en jezelf de vreugde gunnen.   

 Het kerstengelencomité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

ENGELENKRANT  
n o v e m b e r  2 0 2 2  

Kerstengelencomité 

Thea Burger | Korenmolenweg 9 | thea.burger2706@gmail.com | 06-45662807 
Willeke Geurtsen | Mereldreef 18 | willeke@lommie.nl | 06-40005242 
Marjon van IJperen | Schelluinenhof 1 | marjon.vanijperen@kpnmail.nl | 06-30391333 
Renny Koudstaal | Groene Loper 49 | rennykoudstaal@kpnplanet.nl | 06-15597220 
Paula Morée | Heemtuin 24 | paula.moree@outlook.com | 06-29351129 

Goedheid is sterker dan slechtheid  

Liefde is sterker dan haat  
Licht is sterker dan duister  

Leven sterker dan dood 
Hoopvol zijn wij  sinds Hij  ons liefhad  

Wat doet een Kerstengel?  

Het is de bedoeling dat u/je als Kerstengel gedurende de Adventstijd iemand bemoedigt of verrast met bijvoorbeeld een 
kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een mooie tekst of een bloemengroet. Als afzender zet u op het kaartje: ''je Kerstengel''. 
Hierbij gaat het om een gebaar 1x per week gedurende de Adventsperiode. Het gaat niet om grote sommen geld; inmiddels 
zijn er veel engelenartikelen te zien en te koop. U kunt er ook voor kiezen om een bezoekje te brengen. De ervaring leert 
dat zowel de engelen als de ontvangers een bezoek(je) als een waardevol onderdeel van het engelenproject ervaren. Men 
blijft elkaar kennen en herkennen. Een engel kan er voor kiezen in de anonimiteit te werken en zich eventueel achteraf, op 
verzoek, bekend te maken.  

Voor wie word ik Kerstengel?  

Wij willen namen verzamelen van mensen uit onze gemeente die wel eens een Kerstengel zouden willen hebben. Iedereen 
komt voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, ver-
drietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel mag ontvangen. De ontvanger, die 
een persoonlijke engel krijgt toegewezen, zal een attentie met daarbij een brief ontvangen gedurende de eerste Advents-
week. Met zijn allen een stuk wederzijds pastoraat beleven. Het kan zo mooi zijn. 

Visje 

God s ch i jnt  a l t i jd  genoeg l i cht  op  je  pad  

om de vo lgende s tap te  zet ten  

Desmund Tutu 
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  Ik ben 
op zoek naar 

zomaar iemand 
die het leuk vindt om een ander te verrassen 

onderweg 
of gewoon in de straat, om de hoek, een klein gebaar 

naar 
de ander, soms ver weg of soms gewoon aan 

de overkant 
want iedereen kan een engel zijn 

Als Uw licht liefde heet  
 Straal dan in de duisternis van de wereld  

die haat kent 

Als Uw licht vrede heet  
 Straal dan in de duisternis van de wereld  

die oorlog kent 

Als Uw licht gerechtigheid heet  
 Straal dan in de duisternis van de wereld  

die onrecht kent 

Als Uw licht genade heet  
 Straal dan in de duisternis van de wereld  

die zonde kent 

O God, wees licht in deze wereld 

Engelen zijn mensen, die licht doorgeven.  

Waar ze zijn wordt alles helder en klaar.  

Engelen zijn mensen die een soort 

oorspronkelijke vreugde uit het  

paradijs hebben meegekregen. 

Geloof me, engelen zijn wezens van vlees 

en bloed, die op een onzichtbare wijze de 

wereld recht houden. 

Diep in hen voel je iets van het mysterie 

van een ondoorgrondelijke goedheid, 

die door alles heen naar de mensen toe 

gaat. In hen wordt een liefde tastbaar, die 

je zomaar omarmen wil 

 

Wij hopen veel engelen te 
mogen begroeten in de 

komende adventsperiode! 

Gerard Lenting 



 
 


