Bekijk de webversie

Jubileumviering 17 oktober
Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper (voorganger),
Birgitta Roosdorp en Kathinka van der Toorn.
Thema: De beker drinken.
We sluiten vandaag ons jubileumjaar af. In de liturgische viering
passen de teksten van het oecumenisch rooster goed. "Kun
je de beker drinken die ik moet drinken?" vraagt Jezus. Wij willen
vandaag de feestbeker drinken bij het jubileum. Het is echter ook
een beker die getekend is door het kruis. Vreugde en lijden komen
hierin samen. De kunst is deze ook samen te beleven. Op deze dag
van herinnering roept Jesaja ons op te kijken naar de toekomst.
De liturgie van de viering kun je hier downloaden.
Na de liturgische viering is er een feestelijke afsluiting van het jubileumjaar in de refter onder de
kapel. Zie de laatste praktische mededelingen in de mail van dinsdag 12 oktober.
Het programma voor de zekerheid nog een keer
10.30 uur
Liturgische dienst in de kapel
11.45 uur
Koffie en thee, welkom, dankwoord aan al onze vrijwilligers
12.30 uur
Presentatie en uitdelen van de brochure, gebaseerd op de
symposiumbijdragen vorig jaar. Concrete ideeën over onze toekomst zijn hierin uitgewerkt.
13.00 uur
Lunch
14.00 uur
Feest met o.a. het Pythagoras kwartet, cabaret uit eigen gelederen en veel
bijpraten
15.30 uur
Afsluitend woord. Wij zingen samen een lied uit onze bundel.
Aanmelden voor het programma in de refter is alleen nog mogelijk in overleg met de
jubileumcommissie. Mail naar kathinkathuis@outlook.com
Wat betreft het parkeren bij De Lage Landen. In de Kanaalstraat kun je van beide zijden de
parkeergarage inrijden. Het is verstandig van tevoren een plek te reserveren via deze
link: parking-dll-centrum .

Kapeldialoog
De kapeldialoog van 19 oktober is verschoven naar donderdag 11 november om half acht in de
Johanneskerk.
Nadere berichtgeving volgt in de nieuwsbrief van vrijdag 29 oktober.

digitale ontmoeting 15-10-2021

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.

