Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
zomer 2021
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief zomer 2021.
Je wordt dan ook geïnformeerd over
- de afsluitende picknick van de kindernevendienst
- de Kern uit ons Beraad van 10 juni
- de stand van zaken betreffende de verhuizing naar de Kanaalstraat
- de eerstvolgende zomerviering en een inspiratiemiddag in september
- de nieuwsbrief van De Huiskamer van het Jongerenhuis
- en een artikel van TINT over racisme op de TU/e.

Agenda
27 juni 12 uur Viering met Elcke Smits
Kindernevendienst
11 juli 1e Zomerviering met Dirk van Tellingen en Els Maas evt. met kindernevendienst
25 juli 2e Zomerviering met Berna Smit en Mirjam Kleinveld
Lees meer...

Viering 27 juni
Laatste viering voor de zomervakantie

Deze viering is voorbereid door Elcke Smits, Carien
Miedema en Marleen Hermus.
Het thema van deze viering is: Ten leven.
We horen verhalen over ziekte en dood, over je leven
als vrouw niet zeker zijn....
Lees meer...
Mondkapjesplicht in viering wordt losgelaten
In lijn met de meest recente versoepelingen vervalt op zondag 27 juni de plicht om een
mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk.
Lees meer...
Ons uitgebreide coronaprotocol lees je op de website.
Thuis de viering meebeleven?
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”.

De jubileumborrel
en de vrijwilligersbijeenkomst
zijn verplaatst naar
17 oktober!!
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan een eenvoudig antwoord op deze mail, of
regel het zelf in het blok hieronder.
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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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