
Bekijk de webversie

Vieringen

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd
11.00 uur woord- en communieviering
Pastor A. Zoet, samenzang.

Woensdag 1 maart
19.15 uur stilteviering

Donderdag 2 maart
10.00 uur woord- en communieviering

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd
Pastor C. Pikkemaat
Edith Steinkoor

Woensdag 8 maart
19.15 uur stilteviering

Donderdag 9 maart
10.00 uur woord- en communieviering
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Opening
Zondag 26 februari om 12.00 uur door Désanne van Brederode, filosofe en schrijfster, m.m.v.
Rosa Berman – violiste en performer. Van Brederode gaat in op het thema van de
tentoonstelling. Berman maakt improvisaties op viool n.a.v. de lezing en twee kunstwerken.
Désanne van Brederode is schrijver en filosofe. Ze schrijft boeken en essays waarin ze vaak de
tijdsgeest op de snijtafel legt. Over haar werd gezegd: ‘Van Brederode heeft een scherp oog



Herinnering:

U kunt op 1 april a.s uw kleding naar de Thaborkerk brengen.

voor modieuze flauwekul en weet precies de juiste toon te treffen om leeg, quasi-kunstzinnig of
zweverig gewauwel genadeloos onderuit te halen.’
 
Bezoek expositie
De expositie is van 26 februari t/m 10 april 2023 van 13.30 – 16.00 uur op woensdag en
zaterdag te bezoeken. Er zijn kijkvragen over en achtergrondinformatie van de kunstwerken
beschikbaar.
Hoor alles over de kunstwerken van de kunstenaar zelf!
Tijdens de openingsdagen tussen 14.00 – 15.00 uur is bijna altijd een van de kunstenaars
aanwezig. Wil je weten wie? Kijk op facebook: www.facebook.com/Waterstaatskerk.
 

Thabor Geloofsgemeenschap
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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