Bekijk de webversie

Viering 20 juni:
Dag van de vluchteling
Zondag 20 juni om 12 uur vieren we
weer gewoon in de Johanneskerk.
Een jood zoekt het gesprek met een
samaritaanse. Dat is in verschillende
opzichten grensoverschrijdend. In de
ontmoeting wordt zichtbaar wie de
ander is. Van vreemde, jood, wordt
Jezus een profeet en de Messias. De
vrouw weet zich gehoord en gezien en
wordt zo tot een bron van geloof voor
anderen. De ‘buitenstaander’ stelt
vragen bij wat we gewoon vinden en
waar we aan gewend zijn. De
ontmoeting brengt nieuwe wegen van
geloven aan het licht.
Wie voorbijgaat aan de vreemdeling
blijft gevangen in de eigen groep. Vandaag, op de dag van de vluchteling, ontdekken we dat niet
alleen de vluchteling is aangewezen op hulp. Als de eerste nood (bed, bad, brood) gelenigd is,
is er de ruimte voor ontmoeting en gesprek. Er is een wereld te ontdekken en te winnen.
Deze viering werd voorbereid door: Bert Jan van Haarlem (voorganger), Berna Smit en Mirjam
Kleinveld
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later kijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen
Er mogen weer 30 bezoekers bij de viering aanwezig zijn. Wil je hierbij zijn, geef je dan vóór
zondag op via nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk bericht of er
nog een plaatsje is.
Natuurlijk neem je de coronaregels hierbij in acht.
Ons uitgebreide coronaprotocol lees je op de website.

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”.

digitale ontmoeting 18-06-2021

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.

