Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
Pasen 2022
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief Pasen 2022.
Je kunt dan uitgebreid lezen over:
* De agenda voor de komende weken
* Op weg naar Pasen, de Palmpasen- en Pasenvieringen
* Oproepen voor Paasversiering verzorgen, Kapelberaadlid, Kapelberaadnotulist en (eind-)redactielid
nieuwsbrief
* Allerlei activiteiten die de afgelopen maand een groot succes zijn geweest
* Studentenwelzijn, een artikel vanTINT medewerkster Nuriye van Lamoen

Agenda
10 april 12 uur
14 april 19.30 u
15 april 19.30 u
16 april 22.00 u
17 april 12 uur

Palmpasen viering met Marleen Kremers
Kindernevendienst
Witte Donderdag viering met Kirsten Wuijster
(samen met Johannesgemeente)
Goede Vrijdag viering met Bert Jan van Haarlem
(samen met Johannesgemeente)
Paaszaterdagavond viering in het Augustinianum met Feike Weeda
Paasviering voor jong en oud met Bert Jan van Haarlem
Lees meer...

Viering zondag 10 april 12 uur
Thema: Vertrouwen geeft moed. Wat geeft ons de moed om het leven
aan te kunnen? Laten we ons daar op bezinnen op weg naar Pasen.
Deze viering is voorbereid door Marleen Kremers (voorganger), Dirk
van Tellingen en Tienke de Vries.
De kindernevendienst wordt verzorgd door Carolien Grooten.
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”.

Op weg naar Pasen
.......Daarmee is de voetwassing een oproep om te onderkennen van wie wij
afhankelijk zijn en respect en dankbaarheid jegens hen te tonen. Aan wie of wat
denk jij dan?
Lees meer...

Bijzondere activiteiten
Deze nieuwsbrief staat bol van bijzondere gebeurtenissen. Klik op de link hieronder en word
geïnspireerd door de verhalen tijdens de ontmoetingsdag van de Kleine
Geloofsgemeenschappen.
En kijk terug via de website naar de verrassend actuele foto's en het verhaal van Ineke Janssen
over 'de andere kant van Athene'.
En lees verder over andere bijzondere activiteiten.
Lees meer...

Op zoek naar...
Behalve dat je a.s. zaterdag nog mee op zoek kunt met Kaïn
naar antwoorden op existentiële vragen zijn wij ook op zoek
naar een notulist voor de Kapelberaadvergaderingen en een
(eind-)redacteur voor de nieuwsbrief. Lees snel verder.. het is
misschien wel iets voor jou!!
Lees meer...
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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.

De Kapel

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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