
Drie wijzen uit het Oosten
Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, kwamen
wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aan. Zij volgden een ster
die in het Oosten was opgegaan. In die tijd was Herodes
koning. Ze vroegen: “waar kunnen we de pasgeboren
Koning van de Joden vinden om Hem te aanbidden?”
Geschokt riep Herodes priesters en schriftgeleerden
tezamen, die vertelden: “in Bethlehem”.

Zo is geschreven door de profeet Micha: "En gij Bethlehem,
in het land van Judea, zijt geenszins de minste onder de
vorsten van Judea; want uit u zal de Leidsman voortkomen,
Die Mijn volk Israël weiden zal.

Zo vertrokken de wijzen. De ster ging voor hen uit en bleef
staan boven de plaats waar het Kindje was. Zij vonden, zeer
verheugd, het Kindje Jezus met zijn moeder Maria. Ze
knielden voor Hem neer, aanbaden Hem en gaven
geschenken: goud, mirre en wierook.

God waarschuwde in een droom niet terug te gaan naar
Herodes. Ze reisden langs een andere weg naar hun land
terug.

Wij nodigen u van harte uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op zondag 8
januari, na de viering van 11:00 uur in
de Parochiezaal van de
Lambertusbasiliek.

Wij ontmoeten u graag onder het
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Zijn liefde geeft vertrouwen om een nieuw jaar
te omarmen

Let op: de viering op Oudejaarsdag staat met een onjuiste aanvangstijd vermeld in de
Samenloop. 

 
Op Oudejaarsdag, 31 december 2022, is de aanvangstijd van de viering 17.00 uur 
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genot van een kopje koffie of thee en
aansluitend een drankje. Om zo het
nieuwe jaar als gemeenschap te
beginnen. 

Met enige regelmaat hoor ik van mensen in de
geloofsgemeenschappen: “Eigenlijk weet ik
helemaal niet zoveel over mijn eigen geloof, ik
zou zo graag wat meer willen weten.” Dat zou ik
graag met u willen onderzoeken en uw vragen
proberen te beantwoorden. In het kalenderjaar
2023 worden er door ondergetekende 11
avonden verzorgd die gaan over de inhoud van
ons geloof en wat het kan betekenen voor ons
leven van elke dag.
 
Om een algemene duiding te geven voor deze avonden: ik zou het avonden
van geloofsverdieping willen typeren en noemen. 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).
Het is voor mij als priester een bijzondere mooie investering. Ik vind het prachtig om als herder
te kunnen spreken over het geloof, over de schoonheid ervan. Over de betekenis. Over het
verstaan van ons geloof en het ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks leven.
 
Ik hoop velen te mogen ontmoeten! En laat deze avonden ons persoonlijk en
gemeenschappelijk geloof verdiepen en ons onderlinge band doen versterken.
 
Met hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen

Avonden van geloofsverdieping met Pastoor
Jansen

Klik hier voor meer informatie
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Op zondag 18 december vond het
'Festival of Carols & Lessons' plaats in
de Sint Lambertus Basiliek. Het was een
succesvol festival!

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor
jullie komst! Ook dank aan onze musici,
gast zangers, lectrice, acoliet en diaken.

De Adventsactie voor de kinderen uit de
gezinnen die afhankelijk zijn van de
voedselbank was zeer geslaagd. Drie
volle manden met lekkers hebben we
weggebracht naar de voedselbank en dit
is in grote dankbaarheid ontvangen.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen
heel hartelijk bedanken en wensen U
allen alle goeds voor 2023.
 

Aankondiging: 

In de tweede helft van januari gaat Actie Kerkbalans van start.

De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar
we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen we voor de
toekomst behouden. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

Tussen 14 en 28 januari ontvangen al onze parochianen een brief met het verzoek om bij te
dragen. We rekenen op u!

Terugblik

Lessons & Carols

Klik hier voor alle foto's

Drie volle manden
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Werkgroep Kinderwoorddienst

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. 

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

www.lambertushengelo.nl

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. 

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
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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. 

Website YouTube Facebook

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
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.

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

 
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

Deze e-mail is verstuurd aan secretariaat@degoedeherderhengelo.nl.• 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 lambertushengelo@gmail.com

toe aan uw adresboek.
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