Bekijk de webversie

Viering 12 december
Derde zondag van de Advent.
In deze Adventstijd lezen we stukjes uit 'Das
kleine Buch der Sehnsucht' van Anselm Grün.
Het duitse 'Sehnsucht' is lastig te vertalen. Het
heeft iets van verlangen, maar er klinkt ook het
woord 'zucht'. En dat is voor tweeërlei uitleg
vatbaar.
Misschien komt het nederlandse 'hunkering' het
dichtst in de buurt van wat bedoeld wordt.
Advent is een tijd van uitzien en verlangen naar...
ja, naar wat, naar wie? Misschien zijn we meer
dan we waren gericht op iets nieuws en kijken
we uit naar andere tijden. Dan worden dromen
hoorbaar en wie weet ook zichtbaar. Althans ten
dele. Maria's loflied is te lezen als een droom.
Een nieuw begin van leven kondigt zich aan en breekt zich baan. Barmhartigheid is het
sleutelwoord. Mooi en waardevol, maar ook niet zonder risico en gevaar...
Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Betty van Spreeuwel en
Nelleke de Vries.
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”.

Ons bereikte het droevige bericht dat

Mineke Verhage
is overleden.
Vrijdag 10 december om 11 uur wordt in besloten
kring afscheid van haar genomen. Deze afscheidsviering
wordt samen met de familie door leden van onze
Kapelgemeenschap verzorgd en is online te volgen via deze
link. Misschien komt er een mogelijkheid deze viering via
beeld in een aparte ruimte bij de Dela op de Kanaalstraat bij
te wonen, maar dat is bij het ter perse gaan van dit
weekbericht nog niet duidelijk.
Wij zijn heel blij afscheid van haar te kunnen nemen vanuit
haar oude vertrouwde Kapel aan de Kanaalstraat. Haar
rouwkaart kun je hier downloaden. Ook de liturgie kun je
downloaden vanaf dit weekbericht.
Wij hopen van harte dat Mineke ook in haar laatste minuten haar God heel dicht bij zich heeft
gevoeld, zoals zij het in haar leven zo vaak verwoordde.
Wij wensen haar familie en iedereen die zich bij haar betrokken voelt veel sterkte met dit verlies.

digitale ontmoeting 10-12-2021

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.

