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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief november 2021.
Je krijgt dan ook of nog meer informatie over
* De Kapeldialoog
* Kern uit het Kapelberaad van 14 oktober
* Spot als beveiliger en
* Hoe Tint verbindt

Agenda
31 okt
7 nov
14 nov
21 nov
28 nov

12 uur
12 uur
12 uur
12 uur
12 uur

Gedachtenisviering met de pastoraatsgroep
Themalunch
Viering met Feike Weeda
Kindernevendienst
Viering met Bert Jan van Haarlem
Viering met Jef De Schepper
Eerste advents(kinder)viering met Feike Weeda

Gedachtenisviering en
themalunch op 31 oktober
Deze gedachtenisviering is voorbereid door de
pastoraatsgroep. Het thema van deze viering is:
gedenken. Wij noemen de namen van kapelgangers
die de afgelopen jaren zijn overleden. Tijdens de
lunch kunnen we samen herinneringen ophalen en vertellen over onze eigen dierbaren. Het is
fijn als mensen iets te eten meebrengen om te delen, maar dat hoeft niet.
Kindernevendienst
Op 7 november sluiten we de verhalenserie af over de profeet Elisa. En dan: tijd voor advent....
Lees meer...
Thuis de viering meebeleven?
Hier kun je de liturgie downloaden.
De viering volgen via internet 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”.

Kapeldialoog verplaatst naar
donderdagavond 11 november
Kom naar de Kapeldialoog. Laat je informeren over de stand
van zaken én laat je mening horen over belangrijke
onderwerpen zoals huisvesting en doorgaan met uitzenden
van de vieringen en wekelijkse berichtgeving.
Lees meer...

Bijzondere gebeurtenissen
Koordag en natuurlijk de 40 jaar jubileumdag.
Download snel de nieuwsbrief om daar meer over te lezen!

Lees meer...

Secretariaat De Kapel
Secretariaat De Kapel
Tartinistraat 5
5654CX Eindhoven
Tel: 040 2519866
Email: secr@kapel-eindhoven.nl
www.kapel-eindhoven.nl
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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