Bekijk de webversie

Zondag 25 oktober:
Oecumenische viering met Bert Jan van
Haarlem (voorganger), Betty van Spreeuwel
en Nelleke de Vries

Thema: EEN
Deze zondag wordt er gelezen uit
Deuteronomium en Mattheüs.
Teksten die ook in onze tijd zo actueel zijn om
navolging te krijgen: “Hoe te leven”.
Het grootste gebod: “heb God lief “ en het tweede
gebod: "heb u naaste lief als u zelf" is daaraan
gelijk.
Uitdagende teksten voor alle tijden.

Ter herinnering onze belangrijkste coronaregels:
- vooraf aanmelden via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl
- bij de deur handen ontsmetten
- tijdens het lopen door de ruimtes is een mondkapje verplicht
- houd 1,5 meter afstand van elkaar
- alleen het koor is toegestaan te zingen
- aanwijzingen van Kapel-mensen opvolgen
- als je niet gezond bent, blijf je natuurlijk thuis
Voor wie niet in de Johanneskerk aanwezig kan zijn, is de bijeenkomst mee te maken
via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
De thuiskijkers kunnen hun collectegeld overmaken op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting
De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”.
De liturgie kun je hier downloaden.

Herdenken overleden dierbaren
Zondag 1 november staat de viering in het teken van het
herdenken van dierbaren die overleden zijn.
Anders dan andere jaren is het niet mogelijk om dit persoonlijk
te doen. Tienke, Nelleke en Betty vinden het wel belangrijk dat
die namen genoemd worden en dat er voor hen een lichtje
wordt ontstoken.
Om dit mogelijk te maken, zijn mensen die dat willen, uitgenodigd om naam/namen, eventueel
met een korte beschrijving, door te geven aan mij via de mail: m.spreeuwel1@kpnplanet.nl
Met hartelijke groet,
Betty

“Toen ik dr. Martin Luther King voor de laatste keer ontmoette,
bespraken we onze dromen over het opbouwen van
gemeenschap. Hij noemde het de ‘beminde gemeenschap’.
Een beminde gemeenschap is een gemeenschap van mensen
met hetzelfde verlangen, die elkaar willen steunen bij het
realiseren van dat verlangen. Als we op onze spirituele weg
willen groeien, dan hebben we de steun en voeding van een
gemeenschap en spirituele vrienden nodig. In ruil hiervoor
steunen en voeden we hen, net als de cellen van een lichaam.
Alleen, zonder gemeenschap, kunnen we niet veel doen. We
hebben een gemeenschap van gelijkgezinden en collega’s
nodig bij de realisatie van onze diepste dromen.
Het is mogelijk om behalve ons eigen huis, ook ons werk, de
school, organisatie of het ziekenhuis te transformeren in een
beminde gemeenschap, een vriendelijke familie vol liefde,
begrip en echte communicatie.
De belangrijkste elementen van een beminde gemeenschap zijn liefde, vertrouwen, vreugde,
harmonie, broederschap en zusterschap.
Als we begrip en mededogen in onszelf en onze samenwerking kunnen aankweken, dan voelt
iedereen met wie we samenwerken die energie onmiddellijk en hij of zij kan er dan van
profiteren.
We kunnen momenten creëren waarop we diep naar elkaars inzichten en problemen luisteren,
en ook tijden waarop we ontspannen samenzijn met een kopje thee en koekjes, terwijl we er
helemaal voor elkaar zijn.
Onze gemeenschap kan een steun en toevluchtsoord voor veel mensen worden. We voeden
onze gemeenschap terwijl we leven en zo neemt de gemeenschap ons dan weer mee de
toekomst in.”
Thich Nhat Hanh (2017), Leven. Over de weg van geluk, begrip en liefde, p. 69-70

digitale ontmoeting 23-10-2020

________________________________
Secretariaat De Kapel
Tartinistraat 5
5654CX Eindhoven
Tel: 040 2519866
Email: secr@kapel-eindhoven.nl
Website: www.kapel-eindhoven.nl
Wil je géén weekberichten ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je
blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • 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 nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

