Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
Kerstmis 2020
Strenge coronaregels raken Kapelvieringen
Het Kapelberaad heeft na de aankondiging van de lockdown besloten dat de vieringen tot en
met 17 januari zonder publiek zullen plaatsvinden. De kinderkerstviering en de kerstnachtdienst
gaan niet door in de vorm die bedacht was. Beide voorbereidingsgroepen werken fanatiek aan
mogelijkheden om een online-alternatief te bieden. Ze zijn nog niet klaar. Verdere informatie
komt zeker op www.kapel-eindhoven.nl te staan en op www.facebook.com/kapel.eindhoven .
En wellicht komt er nog een extra weekbericht.
Lees verder binnenin...

Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief Kerst 2020. Je wordt dan
verder geïnformeerd over onder andere de volgende onderwerpen:
Informatie over de vieringen met Kerstmis
Eerste impressie kapeldialoog
Laatste Kern van ons Beraad
Mogelijk online 'pastorale meetings'?
Alternatieve fakkeltocht
Knutselwerk voor in kerstboom
TINT, flexibiliteit inspireert nieuwe initiatieven

Agenda
20 dec 12 uur
24 dec 17 uur
24 dec 22 uur
25 dec 12 uur
27 dec
3 jan 12 uur

Vierde advent met Margit van Tuijl
Geen kindernevendienst
Kinderkerstviering gaat niet door, misschien alternatief?
Kerstavondviering via zoom met Jef De Schepper (details volgen nog)
Kerstviering met Bert Jan van Haarlem, alleen online
Geen viering
Oecumenische viering met Bert Jan van Haarlem
lees meer...

4e adventszondagviering en
Kerstvieringen
De vieringen zijn online te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Wanneer je klikt op voorgaande link zie je een algemene
pagina van de Johanneskerk online. Klik op agenda en zo
verder op de datum en dienst die je wilt volgen.
De thema's en de liturgieën kun je, voor zover beschikbaar,
downloaden via de pdf nieuwsbrief of via de website
www.kapel-eindhoven.nl
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
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”.

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 29 januari
Uiterste inleverdatum kopij maandag 18 januari
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5654CX Eindhoven
Tel: 040 2519866
Email: secr@kapel-eindhoven.nl
www.kapel-eindhoven.nl
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan een eenvoudig antwoord op deze mail, of
regel het zelf in het blok hieronder.

Facebook

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.
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