Bekijk de webversie

Zondag 8 november om 12 uur:
Oecumenische viering met Feike Weeda, Dirk
van Tellingen en Mirjam Kleinveld
Thema: Breken met het systeem
Vandaag horen we het verhaal van de
grootaandeelhouder die drie stromannen dwingt
om met veel geld de beurs op te gaan en ermee
te woekeren. Maar de derde man weigert nog
langer deel uit te maken van dit systeem van
macht en onderdrukking. Hij confronteert de heer
met zijn onmenselijkheid en roofbouw van mens en aarde. Hij wordt door zijn baas
meedogenloos uit het illusionaire paradijs gezet.
Welke systemen van macht houden ons vast? Hoe kun je daarmee omgaan?
Fijn als wie dat wil, voorbeden voor deze dienst mailt naar feikeweeda@kpnmail.nl
De liturgie kun je hier downloaden.
Wil je in de kerk aanwezig zijn? Geef je dan op via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl

Lees hier over onze coronamaatregelen
Je kunt de viering van 8 november live meemaken via kerkdienst gemist.
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”.

Oproep:
Wat wens jij voor De Kapel?
Tijdens de jubileumviering heeft Feike Weeda alle aanwezigen
gevraagd om wensen en ideeën voor De Kapel naar hem te
sturen. Op dat moment stroomden de berichten binnen en het
Kapelberaad gaat hier mee aan de slag.
Kreeg je later nog een goede inval? Stuur die alsnog naar
feikeweeda@kpnmail.nl. Als je dat uiterlijk zondag 8 november
doet, verwerkt Feike het in een notitie voor het Kapelberaad.

Augustijnendag over houvast

Op vrijdag 13 november vanaf 14 uur wordt de jaarlijkse Augustijnendag via een livestream
uitgezonden. Alle informatie inclusief de link om de livestream te volgen staat op
www.domusdela.nl/augustijnendag. Deelname is gratis.
Het thema 'Houvast' gaat in op de vraag hoe we ons verhouden tot van buiten komend onheil.
Het Strijps Kamerkoor verzorgt een intermezzo.

Gebed
Soms zijn we bang en onzeker
en laten we ons vertrouwen varen.
Dan zien we alleen onze eigen kleine kracht.
We vergeten dat U er bent om ons te helpen.
U spreekt ons aan, met hoop en liefde.
U komt naar ons toe,
U steekt uw hand naar ons uit.
Daar mogen we op vertrouwen.
Wij bidden dat U ons elke keer weer bij de hand pakt
en ons laat groeien in geloof en vertrouwen.

digitale ontmoeting 06-11-2020

________________________________
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.

