
Bekijk de webversie

4e Advent

Stromend Waterviering
Zondag a.s. bent u welkom voor de eerste Stromend Water Viering van dit kerkelijk jaar. We
sluiten de cyclus "Vrouwen in de Bijbel" af met Maria, moeder van Jezus Christus.
Hoe zat het nou met haar zwangerschap? Daarin gaan we ons deze 4e zondag van de
adventstijd verdiepen.
De beide koren zingen samen weer de mooie adventsliederen die ons de laatste weken al
hebben begeleid.

Vieringen
Zondag 18  december, 11.00 uur
Stromend Water Viering, voorgangers: J. ter Horst en A. van den Hoven
muzikale medewerking: Edith Steinkoor en Cantores.

Donderdag 22 december, 10.00 uur
Woord- en communieviering.

Zaterdag 24 december, 21.00 uur
Woord- en communieviering, voorganger N. Nijhuis
muzikale medewerking: het Edith Steinkoor en de Cantores.
(Let op, in tegenstelling tot wat in Samenloop staat is dit geen gezinsviering. Iedereen is
natuurlijk welkom, jong en oud!)
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Zondag 25 december, 11.00 uur
Woord- en communieviering, voorganger: pastor A. Zoet
muzikale medewerking van de koren

Zaterdag 31 december, 19.00 uur
Oecumenische Oudejaarsviering
Voorgangers: a. Zoet en C. van Egmond met samenzang

Terugblik Adventsmarkt
Het was weer ouderwets gezellig tijdens de Adventsmarkt. En de opbrengst is ook groot:
€1560,-
Een hartelijk dank aan alle kopers, maar zeker ook aan de vrijwilligers die zich vele uren voor
het goede doel hebben ingezet.

Een andere groep vrijwilligers heeft hard gewerkt om de kerststal op te bouwen en een mooie
plek in de kerk te geven. Hartelijke dank daarvoor.
De koren en de pianist staan nu rechts vooraan in de kerk.



Op woensdag 21 december houdt het koor OPUS '94 een kort inloopconcert met kerstliederen. 
Het begint om 20.15 uur en duurt ca. een uur. De toegang is gratis.
Dit concert is met name bedoeld voor parochianen en bewoners van de wijk, om wat meer in de
kerstsfeer te komen.

Herinnering
De mand van de voedselbank staat altijd klaar in de hal voor uw houdbare producten.

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
website: https://www.degoedeherderhengelo.nl/nieuws-thabor/

Deze e-mail is verstuurd aan secretariaat@degoedeherderhengelo.nl. • Als u geen e-
mails meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en

wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@thaborkerk.nl toe aan uw
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adresboek.
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