
Advent: we kijken uit naar de komst van het Kerstkind

Advent
Op zondag 27 november is de Advent begonnen. Inmiddels brandt ook het tweede kaarsje van
de adventskrans en wordt er volop gewerkt aan de kerststal in de kerk. Deze is binnenkort te
bewonderen. De advent is een tijd van voorbereiding en wachten op de Messias, de redder,
naar wie wij verlangend uitzien. Een tijd van inkeer en gebed waarbij het ontvangen van het
sacrament van Boete en Verzoening onderdeel is van de voorbereiding op het hoogfeest van
Kerstmis.  

Sacrament van Boete en
Verzoening
Op donderdag 15 december kunt u na de viering van 19.00
uur het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen.

Pastoor Jansen is tot 20.30 uur in de kerk beschikbaar om de
biecht te horen. 

Adventsacties van harte aanbevolen
Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden

Nieuwsbrief
Geloofsgemeenschap St. Lambertus Hengelo

Advent: we kijken uit naar het Kerstkind

In de adventsperiode zijn er verschillende adventsacties die we van harte bij u willen
aanbevelen. We willen graag een steentje bijdragen voor de mensen die het moeilijk hebben,
dichtbij en ver weg. De eerste kerstkransjes zijn al te vinden in de manden voor de
Voedselbank. Deze kunnen nog tot en met 18 december worden ingeleverd.
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Adventsproject
Kinderwoorddienst: Wij
volgen het licht van de ster
De ster wijst ons de weg naar het Licht.
Hoe kunnen wij een lichtje zijn, thuis, bij
vrienden, op school of voor een ander?
Tijdens de adventsperiode proberen we
zoveel mogelijk chocoladekerstkransjes
in te zamelen voor gezinnen die
afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Jij doet toch ook mee? 

Hier leest u meer... 

Adventsactie Vastenactie
voor Somalië
De adventsactie ondersteunt dit jaar de
bewoners van Somalië (Afrika). Omdat
ieder kind een goede start verdient.
Daarom moet de beschikbaarheid van
basiszorg verbeteren, zodat meer
mensen toegang krijgen tot zorg. En die
zorg moet beschikken over een goede
stroomvoorziening en medische
apparatuur.
Uw bijdrage is hiervoor essentieel! 

Hier leest u meer... 

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Actuele informatie over de vieringen en ander nieuws, vindt u op onze website: 

www.lambertushengelo.nl

De vieringen met Kerst en Oud & Nieuw staan in de Agenda op onze website. 

De volgende vieringen staan met een onjuiste aanvangstijd vermeld in de Samenloop: 

Het Festival of Lessons and Carols op zondag 18 december begint om 19.30 uur (i.v.m.
finale WK voetbal)  
Op Oudejaarsdag, 31 december 2022, is de aanvangstijd van de viering 17.00 uur 

Terugblik: Jubileum Lambertus Basiliek
We mogen terugkijken op een prachtige viering van het 25 jarig jubileum van de Lambertus als
basiliek. Met een pontificale hoogmis op zondag, met een indrukwekkende processie in de kerk
met de reliekschrijn van St. Lambertus met het dragersgilde en de broederschap uit Maastricht.
Gevolgd door de vrijwilligersmarkt achter in de kerk. En de afsluitende receptie in Stadscafé De
Basiliek.
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Oproep: bezorgers
brieven Actie
Kerkbalans
Van 14 tot en met 28 januari 2023 vindt
de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. De
actie gericht op de kerkbijdrage voor
onze parochie en geloofsgemeenschap.
Tijdens de Actie Kerkbalans ontvangen
parochianen een brief om de Actie
Kerkbalans onder de aandacht te
brengen. We zijn op zoek naar mensen
die mee willen helpen om deze brieven te
bezorgen tussen 14 en 18 januari 2023
om zo portokosten te besparen.

Hebt u in de week van 14 januari 2023
een uurtje tijd (of wat meer), dan kunt u
zich aanmelden bij Merlin van
Kimmenade. 

Avonden voor
geloofsverdieping 
In het kalenderjaar 2023 worden er door
pastoor Jurgen Jansen 11 avonden
verzorgd in het parochiehuis van de
Lambertus die gaan over de inhoud van
ons geloof en wat het kan betekenen
voor ons leven van elke dag. 

Deze avonden kenmerken zich door de
volgende grote inhoudelijke lijnen die
zullen worden besproken: de
geloofsbelijdenis, de sacramenten, het
gebed en hoe te handelen als christen
(de moraal). 

Hier lees u meer... 

Energiekosten
Ook onze geloofsgemeenschap heeft te maken met
de gevolgen van de enorm gestegen energiekosten.
Dat betekent dat we zuinig moeten zijn met gas en
elektra, zowel in de kerk als in het parochiehuis.
Concreet betekent dit dat de volgende maatregelen
worden genomen. 

In de kerk
de verwarming in de kerk blijft uit, de minimale
temperatuur is 6 graden in verband met het orgel
en het houtwerk in de kerk 

Dinsdag 29 november was er na de eucharistieviering een interessante lezing in het
parochiehuis. We hebben tijdens deze feestelijkheden velen van u mogen verwelkomen! In een
volgende nieuwsbrief zullen we ook de beelden van deze feestelijke dag met u delen. 

Vrijwilligers
Vanuit de vrijwilligersmarkt hebben zich al een heel aantal kerkbezoekers aangemeld als
nieuwe vrijwilliger voor onze geloofsgemeenschap. Daar zijn we heel erg blij mee! De borden
met de verschillende vrijwilligerstaken in onze kerk blijven ook de komende weken nog hangen.
U kunt zich nog altijd aanmelden, door het aanmeldingsformulier achter in de kerk in te vullen,
of met behulp van het online formulier. We hopen en rekenen op u! 
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als uitzondering wordt tijdens de zondagse
viering de bijsacristie waar de
kinderwoorddienst wordt gehouden kort
verwarmd 
de verlichting in de zijbeuken wordt tijdens de
zondagse vieringen niet aangestoken, u kunt
zoveel mogelijk gebruik maken van de
zitplaatsen in het middenschip 
de deur naar het parochiehuis blijft zoveel
mogelijk dicht 

In het parochiehuis
de radiatoren in het parochiehuis staan op de vorstbeschermingsstand (met andere
woorden: is uitgeschakeld) 
tijdens de aanwezigheid van de gastvrouwen/-heren en het secretariaat wordt de
verwarming op een lage stand aangezet
op zondagochtend tijdens de zondagse viering wordt de koffiekamer waar de crèche wordt
gehouden wel verwarmd en deze uitzondering geldt ook voor de ouderenviering op dinsdag
13 december. 
tijdens alle andere activiteiten in het parochiehuis (koorrepetities, vergaderingen, etc.) blijft
de verwarming uit 
we vragen iedereen om extra aandacht te hebben om deuren te sluiten om zo de warmte die
er is, binnen te houden. En bij vertrek te controleren of de lichten uit zijn, de radiatoren
dichtgedraaid en de deuren dicht. 

Op deze manier kunnen we met elkaar toch vieren in onze kerk en bijeenkomen in het
parochiehuis. Houdt u er dus rekening mee dat met de dalende temperaturen buiten het in de
kerk en het parochiehuis ook koud(er) zal zijn: warme kleding, wellicht een extra dekentje,
worden dus zeker aangeraden! 

Tijdens de eucharistieviering op zondag is er voor de kinderen
Kinderwoorddienst en crèche voor de allerkleinsten

Glutenvrije hostie | Tijdens de vieringen in de Lambertusbasiliek is het mogelijk om een
Glutenvrije hostie te ontvangen, zodat u, ook als u een glutenallergie hebt, deel kunt nemen aan
de communie. Wanneer u een glutenvrije hostie wilt ontvangen, dan kunt u dat bij de
communiegang aangeven. 

Minder valide en communiegang | Bent u minder valide en daarom niet in staat om bij de
communie naar voren te komen? Wanneer u dit aangeeft bij de gastvrouw of gastheer achter in
de kerk, komt de acoliet die mede de communie uitreikt deze bij u brengen tijdens het uitreiken
van de communie. 
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Collectebijdrage via Tikkie
Scan eenvoudig de QR-code in deze nieuwsbrief, of
achterin de kerk en maak uw gift voor de collecte
eenvoudig over. Wanneer u met ons meeviert via YouTube,
mogen we u langs deze weg dan ook vragen om aan de
collecte te denken? Via het Tikkie kunt u snel en eenvoudig
uw bijdrage over maken. Deze komt rechtstreeks ten goede
aan onze geloofsgemeenschap. Net als de bijdrage in het
collectemandje in de kerk. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Online meevieren
Zowel de vieringen vanuit de St. Lambertusbasiliek als (in 2022) de vieringen vanuit de St.
Stephanuskerk in Borne worden op zondag live uitgezonden via YouTube. De viering vanuit
Borne is om 9.30 uur, de viering vanuit de Lambertusbasiliek om 11.00 uur. Hieronder vindt u
de link naar de YouTube kanalen waar online kan worden meegevierd. 

Vieringen Lambertusbasiliek
via YouTube

Vieringen RK Twente Zuid via
YouTube

Welkom, Welcome, Witamy, Bienvenido, مرحبا

Eucharistic celebrations:
Monday: 9:00 am
Tuesday, Thursday: 7:00 pm
Saturday: 12:00 (with adoration of the
Blessed Sacrament and opportunity
for confession)
Sunday: 11:00 am

Every Sunday there is a children's
word service and crèche.
Children are always welcome in the
church.
If you would like to be active as a
volunteer in our faith community,
please let one of our volunteers know
or mail us. 

Uroczystości eucharystyczne:
Poniedziałek: godz. 9.00
Wtorek, czwartek: godz. 19.00
Sobota: 12.00 (z adoracją
Najświętszego Sakramentu i okazją
do spowiedzi)
Niedziela: godz. 11.00.

W każdą niedzielę odbywają się
nabożeństwa słowa dla dzieci oraz
żłobek.
Dzieci są zawsze mile widziane w
kościele.
Jeśli chciałbyś być aktywny jako
wolontariusz w naszej społeczności,
daj znać jednemu z naszych
wolontariuszy lub napisz do nas.

Celebraciones eucarísticas:
Lunes: 9.00 horas
Martesy jueves: 19.00 horas
Sábado: 12.00 (con adoración del
Santísimo y posibilidad de confesión)
Domingo: 11 h. 

Todos los domingos hay un servicio

جدول القداديس ااسبوعية في كنيسة سانت امبرتس 

اإثنين: الساعة 9:00 صباًحا 

الثاثاء و الخميس: الساعة 7:00 مساًء 

السبت: الساعة 12:00 ظهراً (مع السجود للقربان 
(المقدس وااعتراف
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Meld u aan voor de nieuwsbrief. Stuur uw mailadres met uw naam naar
lambertusbasiliek@outlook.com en we voegen u toe aan de verzendlijst. 

Het postadres van Geloofsgemeenschap St. Lambertus is: Wemenstraat 2, 7551 EX
in Hengelo. Telefoonnummer: 074 - 243 55 14. 

    YouTube Facebook

de palabras para niños y una
guardería.
Los niños son siempre bienvenidos
en la iglesia.
Si desea participar activamente como
voluntario en nuestra comunidad,
comuníquelo a uno de nuestros
voluntarios o envíenos un correo
electrónico.

اأحد: الساعة 11:00صباحاً 
يرافق قداس ايام اأحد خدمة التعليم المسيحي لأطفال و 

.خدمة حضانة لاطفال الصغار

.اأطفال مرحب بهم دائًما في الكنيسة 

إن كنت ترغب بالمشاركة بااعمال التطوعية في كنيستنا 
، فالرجاء إخبار أحد متطوعينا أو يمكن مراسلتنا عبر

.<address> البريد اإلكتروني على
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