Bekijk de webversie

Viering 17 december
Vierde zondag van de Advent.
Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk is het dat Zacharias en Elisabeth
op hoge leeftijd nog een kind krijgen. Ook is het
onbegrijpelijk voor de omstanders dat zij ervoor
kiezen hun zoon Johannes te noemen, terwijl
deze naam niet in de familie voorkomt. Deze
keuze is ingegeven door een engel en daarmee
een boodschap van God. Ook in ons eigen leven
kan het voorkomen dat we keuzes maken, die
voor de buitenwereld 'onbegrijpelijk' zijn en die je
toch maakt, omdat je je er toe geroepen voelt.
Deze viering is voorbereid door Margit van Tuijl
(voorganger), Kathinka van der Toorn en
Marleen Hermus.
Vanwege de verscherpte maatregelen rondom corona vervalt de mogelijkheid om
gezamenlijk koffie te drinken na de viering.
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”.

Kinderkerstviering in de
Johanneskerk
Op kerstavond vanaf 17 uur vieren we als Johannesgemeente
en De Kapel samen met de kinderen Kerst. Er is muziek en
zang, een heel mooi kerstverhaal, de kerstboom staat er en er
komen heel veel lichtjes.
Het thema is dit jaar 'hoop boven gemis en verlangen'. We
hopen op het licht, want toen Jezus geboren werd, werd het
weer licht in de harten van de mensen. En we hopen op vrede
op aarde, zodat alle kinderen op de wereld kunnen spelen en
alle mensen en dieren kunnen samen leven.
De viering is vooral bedoeld voor kinderen van de
basisschoolleeftijd en hun (groot)ouders, maar iedereen is welkom: er is genoeg plek voor
iedereen!
Hartelijke groet, Anneke, Berna en Feike

Aanmelden Kerstviering
In verband met de Corona maatregelen én aangezien we geen Kerstnachtviering hebben zou
dit jaar het maximale aantal bezoekers op eerste Kerstdag (12 uur viering) overschreden
kunnen worden met wat toegestaan is. Daarom werken we met aanmelding vooraf. Zonder een
reactie daarop dat je een plekje hebt, loop je het risico dat je niet binnen kunt komen omdat de
Johanneskerk 'vol' zit. Aanmelden kan nu al via ons nieuwsbriefadres.

Nieuws vanuit 'De Huiskamer'
Download hier de nieuwsbrief van de huiskamer voor vluchtelingen.
Je kunt dan lezen over:
- Hebben vluchtelingen een QR-code?
- Rotary stuurt Sinterklaas cadeaus
- Wie is Suus?
- Nieuwsbrief in een nieuw jasje
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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.

