Bekijk de webversie

Breken en delen via estafette op 14 maart
De viering van 14 maart is voorbereid
door Jef De Schepper (voorganger),
Carien Miedema en Thea Koot.
Het thema is: Gegeven brood
Aansluitend bij het verhaal van Johannes
over het broodwonder, staan we stil bij
het dagelijks wonder van het brood dat
ons gegeven wordt en dat wij aan
anderen geven. De band die het brood
tussen ons legt, willen we uitdrukken
door brood te delen. Niet alleen met de
aanwezigen in de Johanneskerk, maar met iedereen thuis die zich daarvoor aanmeldt.
De voorbereidingsgroep wil graag dat zoveel mogelijk kapelgangers op zondagmiddag een stuk brood
krijgen via een estafettesysteem. Je krijgt zelf een stuk aangereikt, en je brengt, als je dat kan, daarna
een of meerdere anderen ook een stuk brood. Een mooie manier om verbinding te maken!
In de kerk pakken we voor iedereen een stukje brood in. Coronaproof! En we brengen het daarna rond.
Het brood zit in een zakje. Als je dat aanpakt, het brood eruit schudt en daarna je handen wast, is het
veilig.
Graag horen we wie een stuk brood wil ontvangen en ook of je brood wilt doorgeven. Je kan dat tot
zaterdag 12 uur doorgeven aan Carien via haar mailadres cjmiedema@outlook.com. Zet je adres erbij,
zodat we een route kunnen vaststellen!
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen
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”.

Klimaat-alarm op 14 maart
In aanloop naar de verkiezingen van 17 maart vindt er zondag
14 maart om 14 uur een Klimaatalarm plaats op veertig
plaatsen in Nederland. Een grote landelijke Klimaatmars kon
niet vanwege de lockdown. Op het Stadhuisplein in Eindhoven
mogen maximaal 271 mensen aanwezig zijn. Wil jij er daar
één van zijn? Dan moet je je opgeven:
milieudefensie.nl/doe-mee/klimaatalarm#aanmelden
Overigens: je kunt ook vanuit huis meedoen. Laat dat ook
weten via de aanmeldpagina. Je kunt de manifestatie in
Eindhoven volgen via een livestream op facebook. Houd deze
pagina ook in de gaten voor de actuele informatie op 14
maart.
Het programma start om 14 uur op het Stadhuisplein met 5 bijdragen over de ernst van het
klimaatprobleem door Ronald van Marlen, een Quiz over onze betrokkenheid daarbij, een
lyrische voordracht door Mani Sadeghi, de klimaattransitie door Heleen de Coninck en een
oproep van de jeugd door Lisa van der Geer. Het landelijke programma eindigt om 15 uur met
het feitelijke klimaatalarm.
De Kapel steunt de oproep tot een Klimaatalarm en heeft ook een bescheiden aandeel in
de organisatie ervan
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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.

