
De paus benadrukt dat de Vastentijd
“een tijd is om geloof, hoop en liefde te
vernieuwen” door de tradities van
bidden, vasten en aalmoezen geven. En
door te biecht te gaan. Hij bidt dat
katholieken tijdens de Vastentijd “groter
belang zouden hechten aan ‘woorden
van troost, kracht, vertroosting en
bemoediging, dan aan woorden die
omlaag halen, verdriet brengen of
boosheid of minachting laten zien’”.

Door zijn hele boodschap heen beklemtoont Franciscus dat de gebruiken van de Vastentijd niet
enkel bedoeld zijn voor persoonlijke bekering, maar ook een effect op anderen moeten hebben.

Sacrament van Boete en
Verzoening
Op zaterdag 1 april is er na de viering van 12:00 uur de
mogelijkheid het Sacrament van Boete en Verzoening
te ontvangen. Pastoor Jurgen Jansen is in de kerk
aanwezig om de biecht te horen. 

Vind je het leuk om je eigen palmpaasstok te maken?
Kom dan op zaterdag 1 april om 14.30 uur naar het Parochiehuis
van de Lambertusbasiliek.

Palmpaasstokken en alle materialen zijn aanwezig. Heb je nog een
stok thuis, neem die dan mee. Wij zorgen voor drinken en wat
lekkers. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is zeer
welkom. En wil je meelopen in de palmpasenprocessie? Dat kan op
zondag 2 april in de Lambertusbasiliek. De viering begint zoals altijd
om 11.00 uur. Jullie zijn van harte welkom!

Nieuwsbrief
Geloofsgemeenschap St. Lambertus Hengelo

“De Vastentijd is een tijd om te groeien in geloof, hoop en
liefde en om daar vanuit te delen.”

Vastenboodschap paus Franciscus: Een tijd om je geloof te vernieuwen.

Lees hier meer over de vastenboodschap

Maak je eigen palmpaasstok en doe mee!
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Werkgroep kinderwoorddienst Lambertus

In eerdere nieuwsbrieven is er een serie avonden van
geloofsverdieping aangekondigd. Er zijn een aantal data
gewzigd. Zie hieronder in rood aangegeven:

De genoemde data zijn allen op een dinsdagavond.
11 april; 9 mei; 13 juni; 22 augustus; 5 september; 3
oktober; 7 november; 12 december 2023.

Tijd: van 20:00 uur tot 21:30 uur
Locatie: Parochiehuis St. Lambertus

Schilderij aangeboden door leerlingen

Het bovenstaande schilderij van de Lambertus is gemaakt door leerlingen van groep 5 van de
Esreinschool. Die hadden als opdracht om gezamenlijk een schildering te maken op basis van
de “techniek van Rembrandt”; Licht en donker. Als onderwerp daarvoor hebben ze de
Lambertusbasiliek gekozen. 

Toen het klaar was heeft de leerkracht contact met ons opgenomen en aangeboden het doek
aan de kerk te schenken. We vonden dat een leuk idee en hebben de leerlingen uitgenodigd om
naar de kerk te komen voor een rondleiding en de aanbieding van het doek. De leerlingen
hebben vol verwondring rondgekeken in de kerk en hadden heel veel vragen.

Het is de bedoeling dat het doek de komende tijd achter in de kerk komt te hangen, zodat de
leerlingen met hun ouders naar de kerk kunnen komen om het te bewonderen. Al met al een
heel geslaagd project!

Let op: Gewijzigde data geloofsverdieping



De 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).

Een middag om samen te komen en met elkaar te delen, of
alleen te horen, hoe te leven na een groot verlies.
Rouwen/rouwarbeid is een persoonlijk en uniek proces.
De éne mens rouwt anders dan de ander. Er bestaat niet iets
als een handleiding en het ligt ook niet vast hoe lang een
rouwproces duurt. Door gezien en gehoord te worden kan het
samen stilstaan bij een verdrietig moment steun geven om
door te gaan.

Na een korte inleiding gaan we in gesprek met elkaar verder
onder begeleiding van de werkgroep: Verlies en hoe verder,
bestaande uit Marijke Besteman, Suze Eysink, Anneke
Platvoet en Linie Verleun. Ook zij spreken uit eigen ervaring
rondom verlies.

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Franciscuskerk, Berfloplein 18

Verlies en hoe verder?

Koorschool Lambertus
zingen Mattäuspassion

Op 1 april voert de Twentse Christelijke
Oratoriumvereniging de Mattäuspassion
van Johann Sebastian Bach uit. De
kinderen van de twee oudste groepen
van de Koorschool zingen een deel mee. 

Datum: zaterdag 1 april 
Tijd: om 19:00 uur 
Locatie:Onze Lieve
Vrouwekerk

Klik hier voor meer informatie

Jongerenbijeenkomst op 19
maart

Na de Eucherastieviering op zondag 19
maart vindt de derde
jongerenbijeenkomst van de St.
Lambertus plaats. Na een gezamelijke
lunch in de grote parochiezaal zal er een
film gekeken worden. 

Paasviering voor ouderen,
zieken en alleenstaanden

Speciaal voor ouderen, zieken en
alleenstaanden zal er op dinsdagmiddag
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Net als in de
afgelopen twee jaar
organiseert de Raad
van Europese

Bisschoppenconferenties (CCEE) in de
Veertigdagentijd een eucharistische
gebedsestafette onder de 39 leden. Aan
alle leden is gevraagd om minstens op
één plek te bidden en de Heilige Mis op
te dragen voor de slachtoffers van de
oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit
land. De estafette is op 22 februari van
start gegaan in Albanië en op 17 maart is
Nederland aan de beurt.

Gezamelijk met 50
pelgrims uit de drie
samenwerkende
parochies (De Goede
Herder parochie, de
Heilige Geestparochie
en de parochie H.H.

Jacobus en Johannes) trekken wij van 29
april tot 4 mei naar Lourdes. Na een
goed bezochte informatieavond hebben
zich 50 parochianen zich ingeschreven
voor de Bisdombedevaart. 

Presentatie E. H.
Communicanten op 26 maart

Tijdens de Eucharistieviering op zondag
26 maart om 11:00 uur zullen de Eerste
Heilige Communicaten gepresenteerd
worden. Pastoor Jurgen Jansen zal
voorgaan in deze viering, pastoraal
werker Annet Zoet zal ook aanwezig
zijn.  

CCEE houdt derde Europese
Gebedsestafette voor vrede

Klik hier voor meer informatie

28 maart om 14.00 uur in de grote zaal
van het parochiehuis een Paasviering
"Samen op weg naar Pasen" worden
gehouden. 

U bent van harte welkom!
Opgeven kan via het secretariaat St.
Lambertus.

Klik hier voor de contactgegevens
van het secretariaat

50 pelgrims reizen komend
voorjaar af naar Lourdes

Vul een rugzak voor
Oekrainse kinderen

Vastenactie 2023
voor Zuid-Soedan

Ieder jaar steunen we kleinschalige
projecten die (in)direct te maken hebben
met mensen die moeten vluchten voor
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De werkgroep kinderwoorddienst van de
Lambertusbasiliek organiseert tijdens de
komende 40 dagentijd weer een
rugzakkenactie. Dit jaar zijn de
rugzakken bestemd voor kinderen uit de
oorlogsgebieden Donetsk en Ludansk in
Oekraine. 

Meer informatie over deze actie

bijvoorbeeld geweld of extreme droogte.
Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-
Soedan een project voor ontheemde
mensen, vaak moeders met kinderen, die
proberen elders in hun land een nieuw
bestaan op te bouwen. We helpen met
zaaigoed en eenvoudig gereedschap,
waarmee zij hun eigen voedsel kunnen
verbouwen.

Meer informatie over deze actie
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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
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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. 

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

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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