
“De nummer één van verlichte objecten voor Hengeloër Peter van
Marle? Dat is de Lambertus”, meldt de Tubantia afgelopen
woensdag 25 januari. Van Marle: “Toen we de Basiliek voor het
eerst in dat bijzondere licht zagen, waren we er even helemaal stil
van. Zo mooi.” Hij werkt bij de gemeente Hengelo en wordt vooral
gezien als kartrekker van Hengelose objecten en kunstwerken in
het licht. Van Marle over de Lambertusbasiliek: “ Het is een
bijzonder object en wordt met het licht een icoon in de stad. De
basiliek komt helemaal tot wasdom.”

Maar hoe zit het nu met het romeinse cijfer llll op de torenklok van
de Basiliek. Moet dat niet lV zijn? Er zijn llll of lV verklaringen.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Geloofsgemeenschap St. Lambertus Hengelo

Lambertus nummer één!

Lambertus nummer één! Maar wat is er aan de
hand met onze nummer vier?

Lees hier verder.....

Actie Kerkbalans 2023

Aan het woord: Bisschop Van den
Hende

Op 18 januari verzorgde Bisschop
Van den Hende de inleiding bij de
landelijk persconferentie Kerkbalans.
Hieronder een citaat: 

“De Kerk heeft vanouds een

Uitkomsten onderzoek Actie
Kerkbalans 2023: kerkleden
blijven kerk steunen in tijden van
crisis
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Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar
misschien wel het bekendste pelgrimsoord ter
wereld, de plek waar in 1858 Maria achttien
maal is verschenen aan de eenvoudige
Bernadette Soubirous.

Ga als pelgrim onderweg in verbondenheid met
andere gelovigen in ons Bisdom. Ondervind de
wereldkerk die samenkomt tot Christus en
Maria, de vreugde en de verbondenheid met
elkaar. De pelgrimstocht naar Lourdes kan ons
leven verrijken.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar van 29 april tot 4 mei, voor de vijfde keer, de
bisdombedevaart naar Lourdes. Wij trekken op met de drie samenwerkende parochies (De
Goede Herder parochie, de Heilige Geestparochie en de parochie H.H. Jacobus en Johannes).

drievoudige opdracht van onze Heer
gekregen. Op de eerste plaats is dat
om samen te komen in gebed om de
sacramenten te vieren en zo onze
band met Hem te versterken en ook
steeds meer als een innerlijke
werkelijkheid te beleven. Daarnaast
moeten we ook getuigen en mogen
we ons geloof met elkaar delen. De
actie Kerkbalans is een belangrijke
ondersteuning van de Kerk. De Kerk
heeft geld nodig, niet als een niet
nader te definiëren doel, maar met
een reden. Dat is juist die drievoudige
zending van de Kerk: vieren en God
eren, van Hem getuigen en leren, en
in diaconie en caritas laten zien dat
de Heer ook in ons aan het werk is, in
kracht van de Heilige Geest”.

Download het hele artikel

Download de infographic

Lees het persbericht

We gaan naar Lourdes!

Lourdes informatieavond 27 februari 2023

Datum: 27 februari 2023
Tijd: viering om 19:00 uur
Locatie: St. Stephanus kerk & Stephanshof in Borne

Bekijk hier de informatieflyer
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Onder het genot van een lunch en taart vond zondag 22 januari, na de
Eucharistieviering, een eerste jongerenbijeenkomst plaats in onze
geloofsgemeenschap, georganiseerd door Ashik Vincent.

De film “The Chronicles of Narnia”, een film met veel symboliek en een
christelijke boodschap, werd gekeken in de ‘Sikkenstal’.

Positieve reacties na afloop zijn een stimulans om vaker bijeenkomsten
te organiseren. Jullie worden op de hoogte gehouden. Alle jongeren zijn
van harte welkom.

Op zondag 12 februari zullen de 2 oudste
groepen van de 10 jarige koorschool zingen
tijdens de tv-mis die rechtstreeks zal worden
uitgezonden door de KRO/NCRV.
 
Een aantal kinderen heeft al tv-ervaring, maar
voor de jongere kinderen en zij die nog niet zo
lang lid zijn, zal het de eerste keer zijn. Het
wordt vroeg uit de veren, omdat voordat de
echte mis begint de hele mis van tevoren moet worden geoefend in verband met de afstelling
van beeld en geluid.

De koorschool wordt geleid door Louis ten Vregelaar en begeleid door organist Maarten
Wilmink en blokfluitiste Maaike Dessens.
 
De uitzending begint om 10.00 uur en is te zien op NPO 2, maar er live bij zijn is natuurlijk het
mooiste!

Jongerenbijeenkomst Lambertus

Klik hier voor het verslag

Koorschool Lambertus verzorgt muziek tv-mis

Film: "Hier ben ik"
Drie priesters, waaronder onze eigen pastoor Jurgen Jansen, vertellen in deze documentaire
over hun roeping en het priesterschap.

Mooi, interessant en ontroerend om te zien. Een aanrader.
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Ontdek de podcast: 'Heer leer ons bidden'

Katholiekleven.nl publiceerde onlangs een nieuwe podcast
‘Heer, leer ons bidden’. Deze podcast bestaat uit 2
aflevering. Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma nemen je
mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk.
"Gebed kan je leven veranderen."

Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor
Parochiespiritualiteit en Katholiekleven.nl.

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen

Bidden, hoe doe je dat?

Luister de podcast

De digitale 40-dagenretraite
2023 van de jezuïeten

Nu al 400.000 inschrijvingen
voor WJD Lissabon

Zes maanden voor de start hebben al
ongeveer 400.000 jongeren zich
ingeschreven om deel te nemen aan de
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elkaar is de titel van de digitale 40-
dagenretraite in 2023. De retraite gaat op
Aswoensdag (22 februari) van start en
eindigt met Pasen. Het is de achttiende
digitale retraite van de jezuïeten. Er
zullen zo’n 20.000 mensen aan
deelnemen. De teksten zijn geschreven
door jezuïet Wiggert Molenaar.

Het Requiem van
Rutter, oorspronkelijk
gepland in 2020 ter
gelegenheid van 75 jaar
bevrijding gaat a.s 4 mei
alsnog plaatsvinden.

Zangers uit Hengelo en omgeving
worden van harte uitgenodigd om aan dit
project deel te nemen, vooral de
mannenstemmen kunnen versterking
gebruiken.

Voor dit project werkt Voices to Heaven
samen met Stichting 4 mei
Herdenkingsbijeenkomst Hengelo, die de
jaarlijkse de herdenking in de
Lambertusbasiliek organiseert, na de
kranslegging bij het stadhuis.

Klik hier voor meer informatie

Aartsengel rijgt man aan
zwaard

Een dronken dief raakte onlangs in de
Mexicaanse stad Monterrey gewond door
het zwaard van een beeld van de
aartsengel Michaël. Hij probeerde het
beeld te stelen maar struikelde. De man
is door hulpdiensten naar het ziekenhuis
gebracht . 

Bron: www.kn.nl/opmerkelijk

Klik hier voor het hele verhaal

katholieke Wereldjongerendagen (WJD)
2023 in Lissabon. 

In een recente videoboodschap aan de
voorbereidende groepen zegt paus
Franciscus blij te zijn met de vele
aanmeldingen. Ook roept hij jongeren op
in hun leven altijd in de verte te kijken en
geen muren te bouwen. “Open je hart
voor andere culturen, voor andere
jongeren die ook op deze
Wereldjongerendagen zijn.”

Bron: KRO/NCRV

Klik hier voor meer informatie

Projectkoor 4 mei 2023 zoekt
zangers

Klik hier voor meer informatie en
opgave

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
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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. 

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

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,

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

Website YouTube Facebook

please let one of our volunteers know
or mail us. 

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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