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Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief febr 2021. Je wordt dan
ook geïnformeerd over:
* Kern uit ons Beraad
* Kindernevendienst 21 februari
* In memoriam hoogleraar/vredesactivist Piet Schram
* Tekst Jef De Schepper: de roeping van Jezus
* Boek Anton Scheffers
* Tint: Zin in het leven!
* Webinar 'Wat stem jij in vredesnaam?'
* Klimaatmars 14 maart

Agenda
21 feb 12 uur
28 feb 12 uur

1e zondag 40dagentijd. Viering met Feike Weeda
2e zondag 40dagentijd. Viering met Elcke Smits

Kindernevendienst
lees meer...

Veertigdagen tijd
en viering 21 februari
De Veertigdagentijd van dit jaar wil een brug slaan tussen het
lijden van Jezus en het toegenomen lijden door de
coronamaatregelen. Maar er is ook ruimte om stil te staan bij
de lichtpuntjes die er ook zijn.
lees meer ....

Enquête uitslag
De enquête rondom de eventuele terugkeer naar de Kanaalstraat heeft flinke respons
opgeleverd. Het Kapelberaad gaat uitdrukkelijk aan de slag met de nodige kritische
opmerkingen die zijn gemaakt. Ook is een ruime meerderheid blij met deze unieke kans om
terug te gaan naar de kapel.
lees meer ...

Inspiratieochtend
In plaats van een 'gewone' viering is er op zondag 21 maart
een experimentele inspiratieochtend vanuit Eikenburg.
Thema: Wanneer de ziel spreekt.
Er is een folder gemaakt waarin ook staat hoe je je dient aan
te melden vóór 8 maart.
lees meer ...
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