
Aswoensdag is de eerste dag van de
Veertigdagentijd. Op deze dag zet de
priester, na de Viering, met as, een
kruisje op het voorhoofd van de
kerkgangers, om aan te sporen tot
bezinning, boete en bekering. Daarbij
spreekt hij de woorden:

”Memento, homo, quia pulvis es, et in
pulverem reverteris.

“Gedenk, mens, dat je stof bent en tot
stof zult wederkeren.”

De Veertigdagentijd is, ter voorbereiding op Pasen, een doorlopende tijd van vasten en boete
naar voorbeeld van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn heeft doorgebracht.
Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag een vastendag.

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. We werken
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Vieringen Aswoensdag, 22 februari

Gebedsviering voor communicantjes en gezinnen om 16:30 uur
In de Lambertus Basiliek zal een gebedsviering plaatsvinden voor communicantjes en

gezinnen. Tijdens deze viering zullen de palmtakjes van afgelopen jaar verbrand worden. De
kinderen kunnen op een briefje schrijven waar ze spijt van hebben. Deze briefjes schrijven de

kinderen aan God, niemand hoeft ze verder te lezen en aan het eind van de viering worden die
briefjes verbrand. Ook kan men tijdens deze viering het askruisje ontvangen. Pastoor Jurgen

Jansen zal in deze viering voorgaan.

Plechtige Eucheristieviering om 19:00 uur
In de Lambertus Basiliek zal een plechtige Eucheristieviering plaatvinden met als Celebrant

mgr. T. Hoogenboom en diaken F. de Graaf. Met uitreiking askruisje. De muziek wordt verzorgt
door Schola Cantorum.

Meer informatie over Aswoensdag

Vul een rugzak voor oorlogskinderen in Oekraine
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voor dit project samen met Stichting Kleine Kracht uit Hengelo,die
meerdere keren per jaar transporten met hulpgoederen verzorgd
naar de armste delen van Roemeens Moldavië en de Oekraine. De
stichting heeft in deze gebieden contact met vaste mensen die
zorgen dat de hulpgoederen op de juiste plek terecht komen. De
rugzakken worden bezorgd bij de contactpersoon van de stichting in
Oekraïne en van daaruit verdeeld onder de kinderen die daar in
erbarmelijke omstandigheden van oorlog en geweld moeten leven.
 

Meer informatie over deze actie

We gaan naar Lourdes!
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Op 31 januari tijdens de eerste avond van geloofsverdieping
was de belangstelling al groot. Op 7 maart vindt de tweede
editie plaats. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen!
Aanmelden is niet noodzakelijk.

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).

Datum: 7 maart
Tijd: van 20:00 uur tot 21:30 uur
Locatie: Parochiehuis St. Lambertus

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

Tweede avond voor geloofsverdieping op 7 maart

Meer informatie

Nieuwe outfit koorschoolkinderen
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In de bedevaartplaats Kevelaer wordt op zaterdag 13 mei een
landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor zijn misdienaars en
acolieten (met hun begeleiders) uit alle Nederlandse bisdommen
uitgenodigd.
 
Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke Misdienaarsdag wordt
gehouden. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst
aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een
mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar
te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de
grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als
‘Troosteres der bedroefden’.

Ze waren precies op tijd binnen, de nieuwe sweaters die de kinderen van de oudste 2 groepen
van Koorschool Lambertus droegen op 12 februari j.l. Voor een groter publiek hadden ze niet
gepresenteerd kunnen worden. Toen verleenden de jonge zangers immers medewerking aan
de eucharistieviering in de Lambertusbasiliek die live op NPO2 werd uitgezonden. De sweaters,
met het mooie koorschoollogo erin verwerkt, zijn enthousiast ontvangen.

Misdienaarsdag

Bekijk hier de informatieflyer

De digitale 40-dagenretraite
2023 van de jezuïeten

Deelname aan de Stille
Omgang
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Rechtvaardigheid en vrede omhelzen
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.

Door het
wereldnieuws en
persoonlijk leed kan
de vraag naar de zin
van dit leven zich
opdringen. Fokke
Obbema ging na
een hartstilstand op
zoek. Hij zocht

antwoorden bij ‘experts’ met
verschillende (religieuze) achtergronden.

Op dinsdag 28 maart komt Fokke naar
Bibliotheek Hengelo en wordt hij
geinterviewd over zijn zoektocht en
bevindingen. Tijdens dit BiebCollege kun
je hem ook jouw vragen stellen. 

Klik hier voor meer informatie

Fokke Obbema: Een zinvol
leven

Klik hier voor meer informatie en
opgave

“In 2023 willen we als Aartsbisdom
Utrecht deelnemen aan de Stille
Omgang,” zo meldt de Diocesane
Werkgroep Bedevaarten. Door de
coronaviruspandemie kon de jaarlijkse
Stille Omgang in Amsterdam enkele
jaren niet of slechts zeer beperkt
plaatsvinden. In 2023 wordt de Stille
Omgang (18-19 maart) door het centrum
van Amsterdam weer in de traditionele
vorm gehouden. De intentie voor deze
editie is: ‘Levend brood voor onderweg,
in stilte getuigen’.

Klik hier voor meer informatie en
opgave

Speciaal jongerenprogramma:

Klik hier voor meer informatie over
het jongerenprogramma
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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. 

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. 
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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.

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
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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

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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