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Advent
In de nieuwsbrief van afgelopen week maakten we u attent op de diverse kalenders. Komend
weekend vieren we de Eerste Advent, het begin van het nieuwe kerklijke jaar.
Vanaf nu gaan we de nieuwsbrieven nummeren.

Vieringen
Zaterdag 26 november, 19.00 uur
Woord- en communieviering, voorganger M. Kroeze (van de OLV)
m.m.v. de cantores.

Woensdag 30 november, 19.15 uur
Stilteviering in de kapel

Donderdag 1 december, 10.00 uur
Woord- en communieviering, voorganger Joyce Janssen.

Zondag 4 december, 11.00 uur
Eucharistieviering, voorganger pastor Pikkemaat
muzikale medewerking: het Edith Steinkoor en de Cantores.

Welkom
Zoals u heeft kunnen lezen gaat pastor Casper Pikkemaak op de tweede zondag van de Advent
voor in een eucharistieviering. 
We heten hem van harte welkom en hopen op een vruchtbare samenwerking.

javascript:;


Op vrijdag a.s. 2 december bent u van harte welkom bij het
nieuwe wekelijkse Coventry Gebed voor de Vrede.
Het vindt plaats in de Waterstaatskerk van de PKN aan de
Deldenerstraat.
Om 12.20 uur worden de klokken geluid, om 12.30 uur begint
het gebed; dit duurt ongeveer een kwartier. 

Wereldwijd is er een netwerk van kerken waar iedere vrijdag
gebeden wordt om vrede en verzoening. De aanleiding hiervoor is het bombardement op de
Engelse stad Coventry op 14 november 1940. In de ruïnes van de uitgebrande Sint
Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis
lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet
gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening.

De kerststal wordt op donderdag de 8e en vrijdag de 9e
december weer in de kerk opgebouwd, zodat deze tijdens de
Adventsmarkt op 10 december reeds te bewonderen is.
Net als in het verleden komt hij in de kerk te staan, op de plek
van het koor.

De plaats van het koor is dan tijdelijk aan de rechterkant van
de kerk (vanuit de hal gezien). Het koor, beter gezegd: de
koren, bestaande uit Edith Stein en Cantores, hebben voor de
komende Adventsperiode weer prachtige liederen
ingestudeerd waarvan een aantal in de 4 Adventsvieringen
terugkomen.

Alle weekendvieringen op zondag
Al een hele tijd valt het op dat het kerkbezoek op zaterdagavond veel lager is dan op zondag.
De pastoraatsgroep heeft om die reden, in overleg Pastoor Jansen, besloten de
weekendvieringen alleen nog maar op zondag in te plannen. Later in het komende jaar zal dit
worden geevalueerd.

Samen bidden voor vrede en verzoening.

Voorbereidingen op Kerst

Pastoraal noodnummer vervalt
Omdat er in onze parochie nog maar weinig pastores werkzaam zijn vervalt per 1 december a.s.
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Thaborgeloofsgemeenschap
Gerrit Peuscherstraat 1
7558 BA  Hengelo
Kapel open: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Secretariaat open op maandag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur.
Telefoon: 074 - 277 07 71

Email: thabor.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl 

het pastoraal noodnummer.
U kunt dus direct bellen: pastoor Jansen (06-46 90 72 33, vrije dag op vrijdag) of Annette Zoet
(06-27 12 46 95, vrije dag op maandag).
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