Bekijk de webversie

Viering 7 maart
Oecumenische viering, voorbereid door Martin van
Moorsel (voorganger), Eugen de Mol en Tienke de
Vries.
Het thema is: Verontwaardiging als uitdrukking van
eerbied.
Jezus wordt woedend bij het gemarchandeer in de
tempel van Jeruzalem. Hij gaat de confrontatie aan met
deze hypocrisie en keert daarmee terug naar de kern
van de Tien Woorden ten leven. Wegwijzers naar een
rechtvaardiger samenleving.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven?
De bijeenkomst is te volgen via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen

Kindernevendienst
Zondag 7 maart zal er om 10 uur een online kindernevendienst zijn. Te volgen via deze link.
We gaan verder met de verhalen over de koningen van Israël. Deze keer het verhaal van David
en Goliath (Sam. 17-18). De Filistijnen trekken ten strijde tegen de Israëlieten.
Toen David Goliath verslagen had waren de mensen blij en kregen ze weer moed. Maar Koning
Saul leek helemaal niet zo blij. Waarom niet?
En wat ging Saul doen? Daar gaan we het met de kinderen over hebben. Het gaat dus over
jaloezie maar ook over vriendschap (tussen David en Jonathan).
Thuiscollecte
Ben je thuiskijker en 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”.

Inspiratieochtend 21 maart
Je kunt je nog steeds opgeven voor deze experimentele inspiratieochtend met Feike Weeda,
Margit van Tuijl en Joan Elkerbout met het thema: 'Wanneer de ziel spreekt.'
Graag vóór 8 maart, er is nog plaats!
Download hier de folder.

Stem jij in vredesnaam?
Een week voor de verkiezingen vindt er op 10 maart om
19.30 uur een webinar plaats rondom de vraag 'Wat stem jij in
vredesnaam?' Is het een goede zaak dat de Nederlandse
economie flink profiteert van de verkoop van wapens? Is er
een alternatief voor oorlog voeren? Het webinar, dat
georganiseerd wordt door PAX samen met rondom het Vredesburo samenwerkende
vredesinitieven in Eindhoven (waaronder ook De Kapel) vraagt of vrede en de rol van wapens
een rol spelen in de stem die jij een week later gaat uitbrengen.
Meer informatie is te vinden op de website van het vredesburo.
Om deel te nemen moet je je aanmelden via deze link.

digitale ontmoeting 05-03-2021

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.

