Advent 2020

Nieuwsbrief De Kapel
Agenda
29 nov 12 uur Start advent. Viering met Feike Weeda voor jong en oud
6 dec 12 uur Tweede advent, viering met Elcke Smit

Géén kindernevendienst

13 dec 12 uur Derde advent, viering met Martin van Moorsel

Kindernevendienst

20 dec 12 uur Vierde advent, viering met Margit van Tuijl

Kindernevendienst

24 dec 17 uur Kinderkerstviering (samen met de Johanneskerk)
24 dec 22 uur Kerstavondviering met Jef De Schepper, locatie nog niet bekend
25 dec 12 uur Kerstviering met Bert Jan van Haarlem
Actuele aanvullingen: www.kapel-eindhoven.nl
en op:
www.facebook.com/kapel.eindhoven

De volgende nieuwsbrief komt uit
op vrijdag 18 december.
Uiterste inleverdatum kopij:
10 december.

Het secretariaat van De Kapel: Tartinistraat 5, 5654CX Eindhoven, tel 040 2519866
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Advent 2020

Eerste adventsviering 29 november
De advent start met een viering voor jong en oud met
Feike Weeda (voorganger), Els Maas en Harry Kamp.
Thema: Een draadje hoop.
De kinderen blijven tijdens de viering in de kerk en we
vieren ook met elkaar breken en delen.
We horen het verhaal over de ontmoeting van Anna en
Joachim, de ouders van Maria en praten daar met elkaar
over. Ook gaan we iets maken om de hoop op het kerstlicht
in de komende tijd vast te houden. Aanmelden is nog
steeds nodig via een mail aan nieuwsbrief@kapeleindhoven.nl
Hier kun je de liturgie downloaden.
Onze belangrijkste coronaregels kun je hier downloaden.

Versterking videogroep
Dankzij streaming komen de zondagse
vieringen terecht bij zeker drie keer
zoveel mensen als er zonder
beperkingen in de kerk aanwezig
zouden zijn. Dus het uitzenden wordt
wellicht een blijvertje. Daarom heeft de
videogroep dringend behoefte aan
versterking. Regisseur zijn van
Kerkdienstgemist vereist alle aandacht.
Een combinatie met een andere taak in de viering is niet handig.
De groep bestaat nu uit drie mannen, waarvan twee koorleden.
Gevraagd: een commitment voor eens in de zes weken. Daar staan hartverwarmende reacties van
kijkers tegenover en een topopleiding in wat wel eens het vak van de toekomst kan blijken te zijn.
Reacties naar nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl of bel 06 45106647 (Rob).
De videogroep van de Johannes bestaat uit zes mannen. Zullen wij ze eens laten zien dat vrouwen
net zo handig zijn met videotechniek?
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Thuis de viering meebeleven?
Voor wie niet in de Johanneskerk aanwezig kan zijn, is de bijeenkomst te volgen
via kerkdienstgemist.nl. Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
Ben je thuiskijker en draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis
een warm hart toe? Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting
De Kapel, o.v.v. “Collectegeld”. Een aantal mensen heeft dit de afgelopen weken al gedaan,
daarvoor onze hartelijke dank!

Adventsthema: Samen in onzekere tijden
We weten niet goed wat er komen gaat, hoelang de nacht
duurt eer het weer licht wordt. We wankelen op onze
grondvesten. Waaraan kun je je vasthouden als alles zo anders
is, zo benauwd voelt? We wachten op het licht, op warmte en
op vrede, om weer vrij te kunnen bewegen, om de
eenzaamheid ongedaan te maken, om weer rust te voelen.
Voor deze advent is daarom de boodschap van de hoop zo
belangrijk, de hoop dat het weer beter wordt, dat we weer iets
van Gods aanwezigheid in onze schamele stallen mogen
ervaren, dat we straks weer "Halleluja, ere zij God" kunnen
uitroepen.
Naast de boodschap van hoop stellen we ook onze verbinding met elkaar centraal met als doel
om op elkaar betrokken te blijven. Niet iedereen durft naar de vieringen te komen; sommige
mensen vieren liever vanuit huis. Ook kunnen we verbonden blijven in telefonisch contact,
bezoek en gebed. Zodat iedereen voelt: je bent niet alleen; we gaan er samen doorheen!

Kaarsen en kaarten van Thea Koot
Net als voorgaande jaren verkoopt Thea Koot fraai gevormde kaarsen die zij heeft gemaakt van
ingeleverde restanten. Daarnaast biedt ze ook zelfgemaakte kerstkaarten aan. Zij is daarvoor
aanwezig op de vieringen van zondag 29 november en 13 december. Je bepaalt zelf de prijs die je
ervoor over hebt. De opbrengst gaat naar De Kapel.
Kun je niet naar de kapel komen en wil je toch kaarsen/kaarten van deze verkoopactie, neem dan
contact op met Thea (mailto:zon.koot@xs4all.nl of 040 2908092).

www.kapel-eindhoven.nl

Advent 2020

De Kern van ons Beraad
van 12 november 2020
Een bijzondere vergadering, in meerdere opzichten. Allereerst natuurlijk welkom aan ons nieuwe
lid Jaap Nauta. Als koorbestuursvoorzitter maakt hij nu ook deel uit van het KapelBeraad en dat is
winst. En onze wervingsacties voor nog 1 of 2 leden (dames, pak uw kans, het KB heeft geen
glazen plafond) lopen volop. Een vergadering als deze hadden jullie vast leuk gevonden!!
Want het was er een uit het boekje. Goed voorbereid, uurtje (nood)zakelijke agendapunten eerst.
Zoals de begroting met daarin een unaniem akkoord voor een stimuleringsbudget voor impulsen
in viering en door-de-weekse activiteiten. Natuurlijk corona en daaraan gekoppeld de
locatiekeuze voor de kerstnachtviering (de Johanneskerk is dan bezet). Diverse opties worden
onderzocht.
Ook relevant op de agenda: de hervatting van de gesprekken met DOMUSDELA. Een proces dat
zich kenmerkt door een grote wederzijdse behoefte te komen tot een gunstig huurakkoord en
samenwerking. Maar de weg ernaar toe kent hele praktische hobbels.
Ook ligt er een advies van de werkgroep Sociale Cohesie. Hoe kunnen we, naast het goede werk
van de pastoraatsgroep als 1e lijn opvang, gericht hulp bieden aan gemeenschapsleden met
enerzijds doorverwijzing bij ‘grote hulpvragen’ en anderzijds praktische ondersteuning bij ‘kleine
hulpvragen’. We gaan sleutelfiguren identificeren die iets kunnen doen/willen doen en de
haalbaarheid van een diaconiegroep onderzoeken.
Het tweede deel van de avond was een hele verfrissende vorm van een digitaal ondersteunde
brainstorm o.l.v. (meester) Feike. Feike had allereerst diverse beleidsdocumenten doorgeworsteld
en de reacties op zijn oproep tijdens de jubileumviering bij elkaar gezet. Daarna heeft hij een
bloemlezing samengesteld van suggesties, aanbevelingen, wensen en visie-standpunten. Dat
overzicht is voorgelegd aan een aantal mensen binnen onze gemeenschap met de vraag aan te
geven welke (het meest) aanspreken zonder beperking in aantal of soort.
Die vrucht heeft het KB op zeer interactieve wijze onderworpen aan een kritische vraag: kunnen
we het ook concreet maken. Hoe, met wie, wanneer? Een boeiende sessie, met weinig ruimte
voor breedsprakige praters (zoals ik) en continu met de vriendelijke dwang: maak het concreet.

Duidelijk nog geen afgerond proces maar wel zeer handig om prioriteiten te kiezen en stapje voor
stapje verder te komen in een sfeer, ontstoken door de jubileumviering, van een gemeenschap
met toekomst!

Aldus de kern uit ons Beraad, Sjef Ernes
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Amnesty International organiseert op 10 december, de dag van de mensenrechten, een
schrijfmarathon om zoveel mogelijk brieven te sturen naar regeringsleiders in landen waar de
mensenrechten ernstig worden geschonden. Dat kan nu niet in de Johanneskerk. Maar er zijn wel
alternatieven:
Bij het hoofdkantoor van Amnesty kunt je gratis setjes met voorbeeldbrieven bestellen: tel.
0207733500 of email writeforrights@amnesty.nl Website: www.amnesty.nl/write-for-rights
Op donderdag 10 december is er een schrijf-locatie in
Eindhoven Zuid: Hoogstraat 301A / Klooster, van 10
tot 16 uur. Hier kunt je de setjes ophalen om thuis te
schrijven of de geschreven brieven inleveren die dan
centraal worden verstuurd (tegen gereduceerde
kosten).
Op donderdagavond 10 december is er ook nog een
online-evenement met uitleg over hoe in Corona-tijd
toch brieven kunnen worden geschreven. Naast live muziek en een mini pub quiz zijn er
voordrachten en worden achtergronden gegeven over de tien mensenrechtenactivisten waar we
dit jaar voor gaan schrijven. De avond begint om 19 uur en zal duren tot ongeveer 21 uur. De link
naar dit W4R-evenement vind je op de facebook ‘Amnesty International Eindhoven’.

Voor meer informatie: Carolina Fieret, tel. 040 2521964 of Mirjam Thomsen, tel. 06 40104315
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