
Engelen in actie 

Engelenproject van advent tot en met kerst 

‘Je bent een engel!’  
Wat fijn als dat tegen je gezegd wordt. Want diegene die dit tegen je zegt is 
op dat moment heel blij met jou.  
Misschien vind jij het heel gewoon wat je deed maar voor de ander was het 
bijzonder; omdat hij/zij zich verdrietig voelde, onzeker, alleen. Omdat het 
allemaal tegen zat. Of deed het goed dat er even een vriendelijk woord 
gezegd werd. 
Je kan een engel zijn zonder dat je het weet en zonder dat je het ziet. 
 
In de weken van advent en kerst lijkt het of de engelen meer zichtbaar zijn en meer actief. In de 
advents- en kerstverhalen brengen ze bezoekjes aan mensen, in de kerstliederen wordt over ze 
gezongen en ze hangen in de kerstboom.  
En… dit jaar zijn ze ook actief op Vlieland.  
 
Deze Vlielandse kerstengelen gaan in de vier adventsweken én met kerst een kleine attentie brengen 
naar iemand die om wat voor reden ook wel wat extra aandacht kan gebruiken.  
De attentie kan een kaartje zijn, een kaars, een bloem, zelfgemaakte jam, zelfgebakken koekjes of 
hoe creatief deze engel ook maar kan en wil zijn.  
Het  gaat om de verrassing dat er onverwachts iets door de brievenbus is geschoven of aan de 
deurknop is gehangen. 
  
Om dit ‘Engelenproject’  mogelijk te maken hebben wij jullie hulp nodig. 
Wij zijn opzoek naar Engelen 
Wie wil kerstengel zijn en in de adventsweken en met kerst een ander anoniem verrassen (vijf keer 
dus). Wanneer je je als engel aanmeldt krijg je nog precies uitgelegd hoe en wat en ook een tekst die 
je de eerste keer bij je attentie kunt voegen. 
Iedereen kan een kerstengel zijn; volwassenen, kinderen, als gezin. 
 
Wij zijn ook opzoek naar Ontvangers 
Weet jij iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Dat kunnen natuurlijk zieken en ouderen 

zijn of mensen die om wat voor reden ook weinig de deur uitkomen. Maar dat kan ook iemand zijn 

die heel veel werk verzet of waarvan jij vindt dat diegene gewoon eens iets extra’s verdient. 

Misschien juist diegene waar je niet zo snel aan denkt, of die niet zo op de voorgrond staat. Het 

kunnen zowel ouderen, jongeren als kinderen zijn. De doelgroep is iedereen!  

Je kunt je aanmelden bij ds. Anne-Mieke van der Plaat jmbvanderplaat@hetnet.nl 06-57490586 of bij 
Cathrien de Jong co.jong@planet.nl 06-12457917 of bij Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com 06-
50557700. Graag met vermelding van je @adres of telefoonnummer. 
Dit kan tot en met maandag 22 november. Daarna hebben wij de tijd om engelen en ontvangers aan 
elkaar te koppelen. Als je je als engel aanmeldt nemen wij via mail of telefonisch contact met je op. 
Wij zijn heel benieuwd naar de reacties, 

Cathrien en Piety 
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