
Vieringen
Zondag 19 februari
11.00 uur, Stromend Water Viering
Voorgangers: Joyce Janssen en Angelika Oude Wesselink,
de cantores zingen.

Woensdag 22 februari, Aswoensdag
19.00 Stilteviering,
met bijzondere aandacht voor het begin van de 40-dagentijd

Donderdag 23 februari
10.00 uur Woord- en communieviering

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd
11.00 uur Woord- en communieviering
voorganger: pastor A. Zoet
samenzang

Woensdag 1 maart
19.15 uur Stilteviering

Donderdag 2 maart
10.00 uur Woord- en communieviering



Op dinsdag 28 februari a.s. bent u van harte welkom bij een
gezamenlijke lunch in de ontmoetingsruimte.
Iedereen is welkom, dus neem ook uw buurman of buurvrouw
mee, als u wilt.
We beginnen om 12.00 uur. 
Graag aanmelden op het secretariaat.

Omzien naar elkaar

Een prachtig onderwerp, waar veel over te vertellen valt. 
Naar wie zien we om?

Naar wie niet?
Hoe doen we dat?

Doen we het op de juiste manier?
Hoeveel geld, tijd en energie hebben we voor iemand over?

In deze viering kijken we naar hoe Jezus het ons voordeed.

Lunch in de Thabor

Speciale collecte naar aanleiding van de aardbeving
De opbrengst van deze collecte gaat via de Bisschoppelijke Vastenactie direct naar de
caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.
U kunt ook bijdragen door uw gift te storten op
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving.



De kledinginzamelingsactie voor dit voorjaar is gepland
op zaterdagochtend 1 april a.s.
Deze keer ten behoeve van betere zorg voor moeder en kind
in Ethiopië.

Met uw hulp kunnen we op deze manier heel veel mensen in nood ondersteunen.

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://thaborkerk.nl

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 secretariaat@thaborkerk.nl toe

aan uw adresboek.
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