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Eucharistieviering morgen
Het is al weer een tijdje geleden dat er in onze kerk een eucharistieviering werd gevierd.
Gelukkig is het pastoraal team aangevuld met pastor C. Pikkemaat.
Hij zal morgen voorgaan.

Vieringen

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

Donderdag 8 december, 10.00 uur
Woord- en communieviering.

Zaterdag 10 december, 19.00 uur
Woord- en communieviering
muzikale medewerking: het Edith Steinkoor en de Cantores.

Donderdag 8 december, 10.00 uur
Woord- en communieviering.

Zondag 18 december, 11.00 uur
Stromend Water Viering
muzikale medewerking: het Edith Steinkoor en de Cantores.
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A.s zondag is het weer de eerste zondag van de maand. Wij vragen u om houdbare
levensmiddelen voor de voedselbank mee te brengen.

Door de veranderende economische situatie hebben gelukkig vele parochianen aandacht voor
minderbedeelden hier in Hengelo en elders in Nederland.

Maar de bisschoppen vragen ons ook om de mensen in minder ontwikkelde landen niet
vergeten.

De Adventsactie hoopt in Somalie voor een ziekenhuis zonnepanelen aan te kunnen leggen en
een bloedbank aan te schaffen die het mogelijk maakt om gedoneerd bloed te kunnen bewaren.

U kunt uw gave gewoon in het collectemandje doen of overmaken op
NL 89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie.

Adventsmarkt: zaterdag 10 december.
Volgende week, van 10.00 uur tot 12.30 uur is onze jaarlijkse adventsmarkt. 

Er zullen dit jaar ook weer kerstversieringen te koop aangeboden worden. 

U kunt de bestelling voor kerst- en grafstukjes alleen dit weekend nog opgeven via de
intekenlijsten in de Thaborkerk of bij Jack ter Horst jack@postvoormij.nl en Betsy
Springer betsyspr@kpnmail.nl tel 074 2781881

En voor de enthousiaste bakkers onder ons: misschien wilt u voor ons iets lekkers maken. Dit
verkopen we dan per plak of punt bij de koffie. Maar sommige parochianen kopen ook graag
een hele cake of taart voor thuis voor als er visite komt.
Meld dit even bij Betsy Springer zodat we een overzicht hebben.
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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

Pastoraal noodnummer vervalt
Omdat er in onze parochie nog maar weinig pastores werkzaam zijn vervalt per 1 december a.s.
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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