Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
Kerstmis 2021
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief Kerst 2021.
Je krijgt dan meer informatie over onder andere:
* Fakkeltocht
* Het lied: Verlangen en Vervulling
* Kerstgroeten van en voor De Kapel
* Uitvaart Mineke Verhage
* Dankwoordje i.v.m. jubileumviering
* Kerk en Vrede over Afghanistan
* Week van het gebed

Agenda
Géén Kerstnachtviering helaas
25 dec
12 uur
26 dec
geen viering
2 jan
geen viering
9 jan
12 uur
16 jan
12 uur

ONLINE Kerstviering met Elcke Smits

ONLINE Viering met Bert Jan van Haarlem
Viering met Jef De Schepper
Lees meer...

Alternatief Kerstavond
We kunnen kerstavond niet samen vieren. De ster
van Bethlehem blijft echter stralen, zoals je ziet.
Anselm Grün schrijft daar mooi over: het is de
morgen- en avondster, die ons erop wijst dat wij
horen bij de oneindige goddelijke wereld van de
Liefde, die in Jezus op uitzonderlijke wijze mens
is geworden.
Jef De Schepper heeft gezorgd voor een soort
liturgie met twee mooie teksten. Die vind je hier.

Eerste Kerstdag viering 12 uur
We vieren met Kerst het feest van de geboorte van Jezus, het feest van
Gods liefde en van de overwinning van het licht op de duisternis. Op Eerste
Kerstdag horen wij traditiegetrouw een gedeelte uit het begin van het
evangelie van Johannes. Er wordt weer een nieuwe paragraaf gelezen
uit uit “Das kleine Buch der Sehnsucht” van Anselm Grün. En het verlangen
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt door het koor bezongen
met de blik op het oneindig wonder. Een nieuw lied met tekst van Jef De
Schepper op muziek van Nicky Bouwers.
Deze viering is voorbereid door Elcke Smits (voorganger), Metta Buise en Nelleke de Vries.
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”.

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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