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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief mei 2022.
Je kunt dan uitgebreid lezen over:
* De agenda voor de komende weken
* De viering van 1 mei
* Afscheid van Zr. Françoise
* Kern van twee van onze beraden tegelijk
* De toekomst van onze Kapelgemeenschap
* Paasnacht in het Augustinianum
* Het jaarverslag
* Inspiratie impuls van 19 juni
* Bibliodrama
en ter overdenking nog twee artikeltjes:
* Vluchtelingen
* De onbespeelbare harp

Agenda
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei

12 uur
12 uur
12 uur
12 uur

Viering met Elcke Smits
Viering met Martin van Moorsel
Viering met Jef De Schepper en Els Vis
Themalunch met de Pastoraatsgroep

Kindernevendienst

Lees meer...

Viering zondag 1 mei 12 uur
Wekelijks spreken we de zin uit: "Ik wens je de vrede¨. Maar hoe
kunnen we ons verhouden tot de vrede in de wereld, of juist het
ontbreken daarvan. En wat betekent vrede in ons eigen leven; kunnen
wij vrede hebben met wat zich in ons eigen leven voordoet?

Deze viering is voorbereid door: Elcke Smits (voorganger), Betty van Spreeuwel en Nelleke de
Vries.
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”.

Kapeldialoog
over de toekomst van onze
Kapel
Op 24 maart werd de Kapeldialoog over de
toekomst van onze Kapelgemeenschap goed
bezocht.
Lees hier om te zien wat de
Kapelgemeenschap belangrijk vindt en hoe we richting willen geven aan de dialoog.
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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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