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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief maart 2021. Je wordt dan
ook geïnformeerd over:
* terugblikken op speciale activiteiten
* niet één maar zelfs twéé kernen uit het Kapelberaad
* een bedankje van Paul Grooten
* en een eyeopener, via TINT

Agenda
28 mrt 12 uur
1 april 19.30 u
2 april 19.30 u
4 april 12 uur

Palmpasen. Viering met Bert Jan van Haarlem
Witte Donderdag. Viering met Bert Jan van Haarlem
Goede Vrijdag. Viering met Bert Jan van Haarlem
Paaszondag. Viering met Elcke Smits

Kindernevendienst

Kindernevendienst

LET OP: géén Paaswake dit jaar
lees meer...

Palmpasen viering 28 maart
Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem
(voorganger), Mirjam Kleinveld en Rob Weijs.
Het thema is: ‘Toch koning’
Hoor over de verschillende reacties op de intocht van Jezus in
Jeruzalem en denk mee over hoe je koning kunt zijn en in alle
wirwar van reacties en plannen een begaanbare weg kunt
vinden.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen
lees meer...
Thuiscollecte
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”.

Uitslag en opvolging verhuisenquête
De enqûete over een mogelijke verhuizing naar de kapel aan de Kanaalstraat heeft niet alleen
meer inzicht gegeven in ieders mening, maar ook in de twijfels en zorgen die er leven onder de
Kapelgangers.
In de pdf nieuwsbrief lees je hier meer over en kun je ook een bestand downloaden met alle ins
en outs over dit onderwerp.
lees meer...

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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