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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief jan 2021. Je wordt dan ook
geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
* Bedankt Sjef!
* Gezocht: kascontrolecommissielid V/M
* Vredespostertentoonstelling

Agenda
24 jan 12 uur
31 jan 12 uur
7 feb 12 uur
14 feb 12 uur
21 feb 12 uur
28 feb 12 uur

Viering met Marleen Kremers (van de Augustijnen)
Viering met Margit van Tuijl
Viering met de Pastoraatsgroep
Viering met Jef De Schepper
1e zondag 40dagentijd. Viering met Feike Weeda
2e zondag 40dagentijd. Viering met Elcke Smit

Kindernevendienst
Kindernevendienst
Kindernevendienst

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 19 februari.
Uiterste inleverdatum kopij: 12 februari.

Viering 24 januari
3e zondag na epifanie – “Hoor wie je roept”
Vandaag gaat Marleen Kremers (van de
Augustijnengemeenschap) bij ons voor samen met Feike
Weeda. In 1 Samuël 3 roept God Samuël terwijl hij in de
tempel slaapt. Jezus roept ook mensen,om hem te
volgen. En wij? Hoe en waar worden wij geroepen? Hoe
horen wij die stem?
In deze viering is er ruimte om voorbeden in te brengen,
via een mail aan feikeweeda@kpnmail.nl.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Hier kun je de viering meebeleven.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/

De Kindernevendienst begint om 10 uur. We horen het verhaal over de roeping van
Samuël.
Je kunt je kind weer opgeven via deze link. Daar zie je ook de data, tijd en de plek. Zolang we
niet in de kerk terecht kunnen, komen we in jitsi bij elkaar.

Gaan we terug naar de Studentenkapel?
In deze nieuwsbrief staat het verslag van de Kapeldialoog,
(lees dit eerst!!) die in het teken stond van de vraag of we
terug willen naar de kapel aan de Kanaalstraat.
Daarnaast ook een enquête voor de lezers die nog niet hun
mening hebben gegeven. Graag reageren via de enquêtelink
vóór woensdag 27 januari.
Fijn als de aanwezigen van de Kapeldialoog de enquête ook
invullen, want er staan nog een paar extra vragen in.

Secretariaat De Kapel
Secretariaat De Kapel
Tartinistraat 5
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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