Bekijk de webversie

Toch nog een kinderkerstviering
Het kinderkerstfeest zoals dat al weken werd voorbereid, gaat
niet door. Maar jullie hoeven ook weer niet helemaal zonder te
blijven zitten. Op donderdag 24 december om 17 uur wordt
een verkorte versie uitgezonden via deze link.
Berna vertelt het kerstverhaal, wat wordt afgewisseld met
korte muzikale intermezzo's door Marie-Astrid. En samen met
technicus Rob zingt dit trio ook een paar kerstliedjes.
Echt wel Kerstmis dus!
Deze viering is niet live. We starten om 17 uur omdat dat de
afgesproken tijd was en omdat het fijn is om te weten dat je
samen kijkt, maar als een later tijdstip beter past, kan dat natuurlijk ook.

Kerstnachtviering in aangepaste
vorm
Op 24 december om 22 uur is er een experimentele
Kerstnachtviering. Gestreamd vanuit meerdere huizen. Heel
anders dan de inmiddels soepel lopende livestreams van
Kerkdienstgemist. Voorganger Jef De Schepper zit thuis in
Sint Oedenrode. Het zanggedeelte komt elders uit één huis.
De techniek gebeurt weer op een andere plek in Eindhoven.
De gemakkelijkste manier om deel te nemen aan deze
kerstnachtviering loopt via youtube. De bijbehorende link
wordt kort tevoren gepubliceerd op de agenda van onze
website
Alleen als er iets misgaat bij youtube, is er een alternatief via
deze Zoom-link
De liturgie kun je hier downloaden.
Verschillende onderdelen van dit experiment zijn getest, maar of het als geheel goed werkt? Wij
doen ons uiterste best.er iets moois van te maken!
Jef, Janneke, Thea, Marie-Astrid en Rob.

FAKKELTOCHT TE VOLGEN VIA INTERNET
De digitale versie van de fakkeloptocht is op 24 december om 19 uur te volgen op
www.fakkeltochteindhoven.nl/#sfeerimpressie
Maar je kunt ook nu al kijken Je wordt uitgenodigd om eigen bijdragen te maken en die op te
sturen. Er staan er nu al de nodige. Bijvoorbeel hieronder die van Erik ter Poorten,
contactpersoon van De Kapel bij de fakkeltocht..

digitale ontmoeting 23-12-2020

________________________________
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.

