Bekijk de webversie

Viering 6 juni
Deze viering werd voorbereid door de
pastoraatsgroep.
Het thema is: Drie-eenheid.
Waar hebben we het dan eigenlijk over?
Het gaat over God en de
“veelkleurigheid” waarmee Hij zich aan
ons laat zien.
Het mooie is dat de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest als het ware “personen”
zijn met een eigen rol.
De Vader is onze schepper, die ons de
weg wijst en ons oproept te werken aan Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
Jezus, de Zoon, is door God als mens naar de aarde gezonden om met ons te zijn en om ons te
redden.
De Heilige Geest woont in het hart van mensen die geloven, en geeft kracht en inspiratie om het
goede te doen en vol te houden.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken 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 corona protocol lees je op de website.
In de nieuwsbrief van vorige week is een foutje geslopen in het emaildres waarmee je je
aanwezigheid kenbaar kon maken, waarvoor onze excuses. Mocht dit nog eens gebeuren, dan
kun je je ook opgeven via het contactformulier van 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”.

Viering 12 juni in Veldhoven!
Zaterdagavond 12 juni zijn wij om 19 uur te gast bij Oase in de Immanuelkerk in Veldhoven.
Feike Weeda en Frank Bockholts gaan in de viering voor. Wie daar bij wil zijn, kan zich vóór
woensdag 9 juni melden via: feikeweeda@kpnmail.nl.

digitale ontmoeting 04-06-2021

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.

