Bekijk de webversie

Viering 7 november
Zondag 7 november - twee opdrachten
In Markus 12 wordt gesproken over de twee
belangrijkste geboden: om God lief te hebben en
je naaste als jezelf. Hoe geven we deze twee
opdrachten in ons leven vorm? En hoe kunnen
we deze twee opdrachten rijmen? De heilige
Silouan geeft ons een aanwijzing om de sleutel in
ons hart te zoeken, de plaats waar deze twee
opdrachten tot liefde leven.
In deze viering is er breken en delen. De viering
is voorbereid door Feike Weeda (voorganger),
Dirk van Tellingen en Mirjam Kleinveld.
Kindernevendienst
Stel je voor: je woont in een grote stad, bijv.
Jeruzalem. Er zijn heel veel vijandelijke soldaten rond de stad. Je bent bang, dat ze jouw stad
zullen innemen. God belooft, dat het niet gaat gebeuren. Zou je God kunnen geloven en ervan
uit gaan dat alles goed komt?
Hoe het afloopt, hoor je zondag bij de Kindernevendienst.
groetjes,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”.

Na de viering tassen van
Tamaraneh te koop.
Het naaiatelier Tamaraneh in Freetown (Sierra Leone) heeft 8
jonge naaisters van ongeveer 18 jaar in dienst. Zo krijgen ze
een vak geleerd en doen ze ervaring op in ondernemerschap.
Het resulteert in oa. prachtige tassen, met de hand gemaakt.
Abubakarr Bangura van de stichting Sierra Leone Youth
Initiative (www.slyi.nl) heeft het naaiatelier opgezet en brengt
geregeld tassen mee naar Nederland. De opbrengst is
natuurlijk voor het naaiatelier en de toekomst van de jonge
vrouwen.
Tamaraneh: “we helpen elkaar.”
Er zijn shoppers (ongeveer 35x32x8cm, 25€), laptophoezen (15 inch, ook met hengsel,
25€), schoudertasjes (15€) en etuis (5€). Meer info bij Feike Weeda, feikeweeda@kpnmail.nl.

Corona maatregelen en
Kapeldialoog 11 november
Met de huidige toename van de besmettingen nemen ook wij
onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat een aantal
maatregelen weer terugkomt, naast de nog geldende richtlijnen. Dus naast het handen wassen,
registreren en thuisblijven bij ziekteverschijnselen gaan we de volgende maatregelen weer
invoeren tijdens onze vieringen:
* de onderlinge afstand van 1,5m; We passen hier de opstelling van de stoelen weer op aan.
* het gebruiken van een mondkapje als we niet op onze plaats zitten.
Over de coronacheck: voor kerkelijke activiteiten is deze niet verplicht. Dus een check hoeft niet
voor de viering op zondag. Voor de Kapeldialoog komende donderdag is deze wel noodzakelijk.

Augustijnendag zaterdag 13 november
Ieder jaar viert DOMUSDELA de Augustijnendag op of rond de geboortedag van Sint
Augustinus. Er wordt dan aandacht besteed aan alles wat de Paters Augustijnen hebben
gedaan voor Eindhoven.
Dit jaar is het thema ‘Nadenken over vriendschap’. Filosoof Paul van Tongeren neemt ons mee
in zijn beschouwingen over vriendschap. Welwillendheid en wederkerigheid waren voor
Augustinus cruciaal. Van Tongeren vertaalt dit eeuwenoude gedachtegoed naar echte
vriendschap in het heden.
De Augustijnendag wordt muzikaal afgesloten met een optreden van het Strijps Kamerkoor
onder leiding van Wilko Brouwers.
U bent van harte welkom in De Paterskerk. Wel vragen wij een geldige QR-code en een
legitimatiebewijs.
Voor meer informatie zie augustijnendag .

Jubileum Vluchtelingen in de Knel
Ruim 25 jaar geleden is de Stichting Vluchtelingen in de Knel door de Zusters van Liefde aan de
Hoogstraat in Eindhoven opgericht. De vraag naar ondersteuning van vluchtelingen, die door de
zusters al enkele jaren werd geboden, groeide snel waardoor een formelere vorm van de
werkzaamheden nodig werd. Met een jubileumfeest op 18 november staan ze stil bij de
geschiedenis van VidK maar belichten ze ook de huidige situatie van ongedocumenteerden in
Nederland. U bent van harte welkom. Aanmelden kan tot 10 november via deze link voor meer
informatie 25-jaar-jubileum-vidk.
Programma
17.30 uur Inloop
18.00 uur Arabische maaltijd
19.00 uur Presentaties en lezingen
21.00 uur Proosten en dansen op Syrische muziek
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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
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