Bekijk de webversie

Zondag 10 januari
Viering met Jef De Schepper
(voorganger), Berna Smits en Betty van
Spreeuwel.
Thema: 'Jezus vervuld van de Geest'.
We lezen het verhaal over de doop van
Jezus met water en Geest, en zijn
verblijf in de woestijn. We staan vooral
stil bij de persoon van Jezus.
Meevieren kan via kerkdienst gemist. Dit
is beschikbaar voor iedereen.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen/
De liturgie kun je hier downloaden.

Kindernevendienst
In het nieuwe jaar komen we in de
Kindernevendienst om de week bij elkaar om
de verhalen over de koningen van Israël te
behandelen. Geef je kind weer op via deze
link: de datumprikker. Daar zie je ook de data,
tijd en de plek. Zolang we niet in de kerk
terecht kunnen, komen we in jit.si bij elkaar en
proberen we 10 of 11 uur aan te houden: check
op vrijdag de datumprikker; daar staat het
goed in.
Aanstaande zondag begint Berna om 10 uur
in jit.si met het verhaal over de oma en opa
van koning David: Ruth en Boaz.
Een mooi verhaal over vluchten, liefde, trouw
en voor elkaar zorgen. Daarna volgen de
verhalen over Samuel, Saul, David en Salomo.
En natuurlijk… nieuwe kinderen of
kleinkinderen zijn ook van harte welkom!
Veel plezier allemaal!
Berna, Harry, Erik, Hein Otto en Feike

SOVE start weer
Op zaterdag 9 januari om 18.30 uur wordt de
eerste Sove-viering van 2021 gehouden. Deze
aftrap, die bestaat uit Leerhuis en Vesper, gaat
over de LIEFDE. Dirk-Jan Bierenbroodspot
koos Marcus 12:28-34 als inspiratiebron.
De viering is alleen online te volgen via het
SOVE-YouTubekanaal via deze link .
Verdere informatie: sove-eindhoven.nl
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