Bekijk de webversie

Viering 24 oktober
Deze viering is voorbereid door Marleen Kremers
(voorganger), Berna Smit en Metta Buise.
Het thema van de viering is 'ogen die tasten in het
duister'.
In beide lezingen komt dit thema terug.
Bij Jesaja lezen we dat we vaak in het duister
tasten, op zoek naar licht. Soms voelen we ons
verloren en buitengesloten. Maar bij God is er
vertroosting, Hij zal het voor ons opnemen en ons
helpen. Hetzelfde zien we terug bij de blinde
bedelaar Bartimeus uit de evangelielezing. Hij
schreeuwt naar Jezus: heb medelijden met mij!
Maar hij wordt afgesnauwd door de menigte: hou
toch je mond! Maar Jezus hoort zijn roep om hulp en geneest hem van zijn blindheid. Bartimeus
wordt direct volgeling van Jezus.
Wat kunnen wij uit deze teksten meenemen voor ons leven vandaag de dag? Durven wij ons te
laten horen? Te vragen om hulp? Of laten we ons tegenhouden door wat anderen van ons
denken?
Kindernevendienst
We gaan het hebben over de profeet Elisa die weet hoe de nare ziekte van een man uit een
ander land genezen kan worden. Maar die man gelooft het niet en wil weer terug gaan naar zijn
eigen land. Zijn dienaren halen hem over om toch te doen wat Elisa zegt en wat er dan gebeurt,
hoor je zondag en je hoort dan ook wat het kleine meisje voor een rol speelt in dit verhaal….
Tot zondag, groetjes van Berna
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”.

Corona en jubileumviering
Het was een prachtige afsluiting van ons jubileumjaar, afgelopen zondag.
In de nieuwsbrief van volgende week komt een uitgebreider verhaal.
Misschien ten overvloede voor alle aanwezigen: als je je deze week ziek voelt en corona blijkt te
hebben, meld dit dan aan dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl
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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.

