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Vieringen

Zondag 12 maart, 3e zondag 40-dagentijd
11.00 uur: oecumenische viering
voorgangers: Annette Zoet pw en Corrie van Egmond kw.
Alle koren zingen samen o.l.v. Han Paus

Woensdag 15 maart
19.15 uur stilteviering

Donderdag 16 maart
10.00 uur woord- en communieviering

Zondag 19 maart  4e zondag 40-dagentijd
Stromend Waterviering
voorgangers Jet ter Ellen en Marga Jolij
muzikale begeleiding door de Cantores

Woensdag 22 maart
19.15 uur stilteviering

Donderdag 23 maart
10.00 uur woord- en communieviering

Zondag 26 maart 5e zondag 40-dagentijd
11.00 uur woord- en communieviering met samenzang
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Viooltjesmarkt
De Viooltjesmarkt is dit jaar op 18 maart
van 9:30-12:00 uur.

U kunt kiezen uit een tray met 12 viooltjes of een hanger met violen, elk voor € 6,00.
Bestellingen via het bestelformulier in de hal, of anders gewoon komen en kopen! Zolang de
voorraad strekt.

De opbrengst gaat dit jaar naar het Noodfonds Hengelo, dat is opgericht vanuit diverse kerken
en de moskee in Hengelo en biedt een vangnet voor burgers die tijdelijk tussen wal en schip
vallen.
Alle inwoners van Hengelo en Beckum, gelovig of niet gelovig, kunnen voor eerste
levensbehoeften een beroep op het Noodfonds doen. Wél altijd via hulpverlenende
organisaties, bijv. Wijkracht.
Bij de oprichting van het Noodfonds Hengelo is gezorgd voor goede randvoorwaarden waardoor
er zekerheid bestaat dat het gedoneerde geld dáár terechtkomt waar het voor bedoeld is.
Voor gedetailleerde informatie over het Noodfonds Hengelo kunt u kijken op de website 
https://www.noodfondshengelo.nl

 

https://thabor-geloofsgemeenschap.email-provider.eu/link/8wfovy0aqk/dzxghupeyt/dqhxcdfakh/0zrx7fd0dy/pnj20i28zb


Wilt u ook nog denken aan de
voedselbank.



Lunch in de Thabor

De komende lunch is gepland op 4 april om 12.00 uur.
U kunt zich opgeven op het secretariaat.

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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