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Nadat het pastorale team vele postieve reacties heeft ontvangen hierbij de
tweede pastorale nieuwsbrief. Wij bevinden ons tussen Hemelvaart en
Pinksteren. Nadat de leerlingen eerst in angst en beven samen waren
gebleven in een huis, raken ze eindelijk begeesterd.
Wij als pastorale team wensen u die begeestering ook toe, net als de
apostelen. De Pinksterdagen zullen we misschien anders beleven dan
anders, maar Zijn Geest blijft.
Een begeesterend Pinksteren toegewenst, het pastorale team.

In deze periode waarin
de kerken gesloten zijn
heeft de
geloofsgemeenschap
van de Lambertus in
Hengelo (Parochie De
Goede Herder)
de afgelopen drie zaterdagen de kerk
geopend om licht te ontsteken.
Ook de aankomende zaterdagen bent
u van harte welkom van 10.00 uur tot
16.00 uur om licht te ontsteken of om
even binnen te lopen.
De pastores zijn hierbij ook aanwezig
voor een gesprek of een luisterend oor.
Bij deze openstelling denken wij ook
aan de RIVM richtlijnen en de
aantallen in het kerkgebouw.
Weet dat u welkom bent om binnen te
lopen in Gods huis.

Caravanproject
De jongerengroep M25 van parochie De
Goede Herder en HH. Jacobus
en Johannesparochie zouden in maart
beginnen met hun caravanproject in
Hengelo. Door de covid kunnen ze helaas
nog niet starten met hun vernieuwende
project waarbij de jongeren op de tweede
zaterdag van de maand soep uitdelen
vanuit hun Caravan naast de
Lambertusbasiliek in Hengelo. De jongeren
zoeken voor hun caravan een
caravanstalling in de omgeving van
Hengelo. Wie heeft een overdekte stalling?
Neem hiervoor contact op met Pastor Ria
Doornbusch pastordoornbusch@gmail.com

Op de vooravond van Hemelvaartsdag hebben wij de
richtlijnen ontvangen van de bisschoppenconverentie. Het is
een protocol geworden van vele pagina's over het kerkelijk
leven op anderhalve meter. U zult begrijpen dat er zorgvuldig
gekeken moet worden naar wat mogelijk is.
Wij willen u hierbij informeren met een persbericht.
http://heiligegeestparochie.nl/nieuws/16673/

Samen vieren via youtube en de kerkomroep
Nu de kerken gesloten zijn in verband met covid-19 is er elke zondag een besloten
Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de Blasius in Delden. Deze zondagse worden
gestreamd op YouTube. Als u de volgende link aanklikt
https://www.youtube.com/channel/UCcKcd0R3ArNqLUZ139qkY8g
komt u op het kanaal en kunnen we samen vieren. Tevens is de viering ook te beluisteren
via de kerkomroep.
Wij zouden het op prijs stellen dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de
Eucharistieviering. U gaven, de collecte kunt u overmaken op rekening nummer:
NL94RABO0109069625 t.n.v. de Heilige Geest Parochie
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@pastoraalteam.nl toe aan uw adresboek.

