
Samen kerst vieren in tijden van Corona 
Hoe geven we vorm aan de EngelenTafel in 2020 
 
Kerst gaat over dichtbij en samen. De EngelenTafel is een gezellige kersttafel voor wie graag 
huis en hart openstelt en thuis aan tafel mensen – voor wie samen kerst vieren niet 
vanzelfsprekend is - ontvangt met kerst.  
 
In deze periode met Corona is dichtbij elkaar en het samenzijn (met meer dan zes mensen) 
niet verstandig. Daarom hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten dat er dit jaar 
geen EngelenTafels zijn en veiligheid en gezondheid voorop te stellen. Dat is echt ontzettend 
jammer, graag zouden we ook dit jaar samen kerst vieren voor duizenden mensen mogelijk 
willen maken. 
 
Niet samen aan een EngelenTafel, maar hoe dan wel dit jaar? 
Natuurlijk kijken we naar andere vormen om aandacht te schenken en verbinding te maken.  
 

De uitgangspunten voor 2020 

 
 
Je kunt het gedachtegoed van de EngelenTafel uit blijven dragen. En mensen inspireren om 
naar elkaar uit te reiken met kerst. En om creatieve invulling (corona-proof) te vinden 
daarvoor. Daarvoor is beschikbaar:  
 

1. Posters op A3 formaat. De reguliere spullen zijn dit. Dus niet een speciale ‘corona-
versie’ 

2. Kaart voor alle gasten: er is een kaart op A5 formaat gemaakt die naar alle gasten 
gestuurd kan worden (door gids of gasttafel, stem dat onderling af in jouw 
omgeving). Als gids of gasttafel kun je daar speciale tekst op zetten voor die persoon. 

Gedachtengoed 
uitdragen

Heldere 
verwachtingen

Contact tijdens 
kerst

• aandacht schenken 
aan elkaar en contact 
maken juist tijdens de 
kerst

• gasten van eerdere 
jaren tijdig (okt/nov) 
laten weten dat er 
geen Engelentafels 
zijn in 2020

• contact en aandacht 
voor elkaar tijdens 
kerst wordt mogelijk 
gedaan 



Er is bewust gekozen voor een blanco kaart om zelf dit passend te maken en om ook 
op andere manieren te kunnen gebruiken. 

3. Ideeën voor contact met kerst op een andere manier: hier een aantal ideeën. Kijk 
maar eens wat jou past en hoe jij het wilt invullen. 

 

 
De vindingrijkheid van de corona tijd is dus ook deze kerst van groot belang! Heb je nog 
andere ideeën; we horen het graag! 
 
Wil je de spullen hebben en ga je ze gebruiken: laat via info@engelentafel.nl weten aan 
Marga en zij zorgt dat het naar je toe komt. Denk aan je naam, adres, postcode daarvoor.  
 
De vindingrijkheid van de corona tijd is dus ook deze kerst van groot belang! Heb je nog 
andere ideeën; we horen het graag! En verder: we wensen je heel veel plezier en mooie 
momenten op weg naar Kerst 2020. Bijzonder wordt het zeker in dit jaar!  
 
Met een hartelijke groet! Namens de EngelenTafel, Marga en Jeannette 

 

lekker taartje 
langsbrengen

belletje met 
een 

kerstgroet

samen een 
kerstborrel 
drinken via 
FaceTime

een gedicht 
sturen 

even 
langsgaan op 
1e kerstdag

...


