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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief mei 2021.
Je wordt dan ook geïnformeerd over
- De kindernevendienst in Corona-tijd
- Hoe het koor zingt en zingt en blijft doorzingen...
- De kern uit het beraad van 8 april
- Een petitie om pardonners een paspoort te geven
- Een speciale activiteit (dit weekend!) van het Jongerenhuis: 'Vogelvrij'
- En de 'Student Alpha cursus' van Tint: 'Is er meer'?

Agenda
25 apr. 12 uur
2 mei 12 uur
9 mei 12 uur
16 mei 12 uur
23 mei 12 uur

Viering met Bert Jan van Haarlem
Viering met Jef De Schepper
Viering met Martin van Moorsel
Viering met Elcke Smits
Pinksterviering met Feike Weeda

Kindernevendienst

Viering 25 april
vierde zondag na Pasen
Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem, Carien
Miedema en Kathinka van der Toorn.
Het thema is: Kennen en volgen.
Wat is een herder, wat wordt met het herderschap bedoeld?
En willen we als volgelingen van de Heer als schaap en/of
kudde gezien worden?
Je kunt intenties voor gebeden (zorg en dank)
voordragen voor tijdens deze viering. Stuur uw bijdrage naar
Bert Jan van Haarlem, b.van.haarlem@tele2.nl
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...

De kogel is door de
Studentenkapel!
De beslissing is genomen. We gaan definitief verhuizen. Lees
het laatste nieuws hierover in de pdf nieuwsbrief.
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan een eenvoudig antwoord op deze mail, of
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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