Bekijk de webversie

Viering 24 april
Vorige week hebben we het grote feest van Pasen gevierd.
Jezus is gestorven en opgestaan. Na zijn verrijzenis verschijnt
hij aan de mensen. In de evangelielezing van vandaag horen
we één van deze verschijningsverhalen. Misschien wel de
meest bekende: die van de ongelovige Thomas. Thomas was
er niet bij toen Jezus verscheen aan de leerlingen en daarom
gelooft hij het niet. Hij moet het met eigen ogen zien en
voelen. Hetzelfde horen we terug in de eerste lezing uit
Genesis, waarin Jakob in een droom een visioen krijgt van de
Heer. Hij wil de Heer best dienen, maar dan moet hij er wel wat voor terugkrijgen. Eerst moet
God bewijzen dat hij aan zijn zijde staat. Interessante verhalen dus, ook voor ons in deze tijd.
Zijn wij goed gelovig? Of willen wij ook graag harde bewijzen zien? Daar gaan we ons op
bezinnen aanstaande zondag in de viering.
Deze viering is voorbereid door Marleen Kremers (voorganger), Betty van Spreeuwel en Rob
Weijs
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”.

digitale ontmoeting 22-04-2022

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 e-mails 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.

