Bekijk de webversie

Pinksterviering 23 mei
We vieren Pinksteren: het feest dat de leerlingen de Heilige
Geest ontvangen. Een geest van inspiratie, gemeenschap,
liefde en troost. Niet alleen zijn de leerlingen in alle talen te
verstaan, maar ze brengen ook een belangrijke boodschap.
Petrus spreekt over toekomstdromen en visioenen die jong en
oud zullen hebben. Welk visioen draag jij? En hoe koester en
verzorg je dat? Welke nieuwe wind vindt er in jou en jouw
leven plaats en hoe ga je daarmee om?
Vandaag is er ook aandacht voor Siny en Piet Damman, die
we vanwege hun 60-jarig huwelijk na de viering in het zonnetje
willen zetten.
In deze viering, met Feike Weeda (voorganger), Metta Buise
en Rob Weijs is er ook breken en delen.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen

Corona nieuws!!
Vanaf pinksterzondag mogen weer 30 bezoekers bij de viering aanwezig zijn. Wil je hierbij zijn
geef je dan op via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk bericht of
er nog een plaatsje is.
Als je aanwezig bent in de viering, gelden uiteraard alle bekende coronaregels én de regels
van De Kapel, lees hierover via deze link.
Kindernevendienst
Vandaag wordt de verhalenreeks over de koningen afgesloten. Vanwege Pinksteren plaatsen
we voor de kinderen een woordzoeker onderaan in dit weekbericht.
Volgende week vind je de oplossing in de nieuwsbrief. Veel succes!
De kindernevendienst is vandaag nog online mee te doen om 10 uur via deze link.
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”.
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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.

