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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief maart 2022.
Je kunt dan uitgebreid lezen over:
* De agenda met veel bijzondere gebeurtenissen
* De veertigdagentijd in De Kapel
* Inspiratie Impuls op 6 maart
* Ontmoetingsdag KGG op 12 maart
* Kapeldialoog van 24 maart
* De lancering van het Vredesjournaal op 5 maart
* TINT over: Jezelf laten zien
* En een schrijfsel over: hoe ontmoet je elkaar?

Agenda
27 feb 12 uur
5 mrt 14 uur
6 mrt 12-15 uur

Viering met Marleen Kremers
Lancering Eindhovens Vredesnieuws
Inspiratie Impuls
Lees meer...

Viering 27 februari 12 uur
Thema: Liefde als fundament.
We zijn allemaal op zoek naar verbinding in ons leven. De
lezingen van vandaag kunnen ons daarbij helpen...
Lees meer...
Deze viering is voorbereid door Marleen Kremers
(voorganger), Carien Miedema en Els Maas.
Corona versoepelingen:
Mondkapjes en afstand houden zijn niet meer verplicht. Maar samen blijven we ervoor zorgen
dat de vieringen een veilige plek zijn voor ieder die aanwezig wil zijn.
Lees meer...
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”.

Inspiratie Impuls
Een paar keer per jaar krijgt de zondagse viering
een andere invulling dan de gebruikelijke
liturgie. Ruimte voor het goede
is het thema van de Inspiratie Impuls op zondag 6
maart.
Lees meer...

Kapeldialoog op 24
maart
Naast het bijpraten over actuele zaken zal
het vooral gaan over de vraag: Heeft De
Kapel toekomst?
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.
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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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