Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
advent 2021
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief advent 2021.
Je krijgt dan ook of nog meer informatie over onder andere:
* Het verslag van de Kapeldialoog
* Alles over de advent en kerst
* Kerstgroeten en -kaarsen
* Jaarverslag TINT

Agenda
28 nov
5 dec
12 dec
19 dec
24 dec
24 dec
25 dec

12 uur
12 uur
12 uur
12 uur
17 uur
22 uur
12 uur

Eerste advents(kinder)viering met Feike Weeda
Tweede adventsviering met Marleen Kremers
Derde adventsviering met Bert Jan van Haarlem
Vierde adventsviering met Margit van Tuijl
Kinderkerstviering met Feike Weeda
Kerstavondviering met Jef De Schepper
Kerstviering met Elcke Smitseda

Advent start met kinderviering
In een bijzondere viering voor jong en oud op 28 november vieren we
de start van de advent. We steken met elkaar de adventskrans en kaarsen aan, luisteren naar muziek door jong en oudgedenken. Het
thema is ‘wachten,’ omdat allerlei mensen wachten.
Deze viering is voorbereid door Feike Weeda (voorganger) en Erik ter
Poorten.
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”.

Kindervieringen met advent en kerst
Naast de hierboven al genoemde opening van de advent samen met de
kinderen op 28 november, zijn er ook op de derde en vierde
adventszondag kindernevendiensten. En dat leidt dan op 24 december
tot de kinderkerstdienst om 17 uur in de Johanneskerk

Verslag van bijzondere Kapeldialoog
De nieuwsbrief, die je hier kunt downloaden, bevat een impressie van de Kapeldialoog van 11
november.
Je bent helemaal op de hoogte als het complete verslag leest
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.

De Kapel

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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