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Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief juni 2022.
Je kunt dan uitgebreid lezen over onder andere:
* De agenda voor de komende weken
* De viering van 29 mei
* De picknick van de kindernevendienst
* Kern van ons beraad
* De Inspiratie Impuls van 19 juni
* Flexibel omgaan met veranderingen bij TINT

Agenda
29 mei 12 uur Viering Hemelvaart met Feike Weeda
5 juni 12 uur Pinksteren met Elcke Smits
kindernevendienst
12 juni 12 uur Viering met Bert Jan van Haarlem
19 juni 10 uur Inspiratie Impuls met Feike, Berna en Margit (zie elders)
26 juni 12 uur Afsluiting seizoen met Jef De Schepper (vooraf: picknick kindernevendienst)
10 juli 12 uur Eerste zomerviering met Dirk van Tellingen

Hemelvaart vieren we op zondag 29 mei
Thema: 'Eeuwige aanwezigheid'
Het wonder van de Hemelvaart beschrijft hoe Jezus zijn leerlingen achterlaat en 'ten hemel
vaart.' Maar wat wordt daarmee bedoeld en wat is de verhouding tussen Jezus en de Heilige
Geest, wiens komst we met Pinksteren vieren? Jezus beschrijft in Johannes 14 hoe hij er toch
voor de mensen (de leerlingen) zal blijven zijn, en hoe en waar wij hem kunnen vinden. De
Vietnamese zenboeddhist Thich Nhat Hanh ('Thay') kan daarbij ook verheldering bieden: want
hoe kijk je dieper om dat te zien wat je in eerste instantie misschien niet ziet?
Voorbereid door Feike Weeda (voorganger), Metta Buise en Mirjam Kleinveld.

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”.
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