Bekijk de webversie

Viering 12 juni
De zondag na Pinksteren wordt sinds de middeleeuwen
gevierd als de zondag van de Drieëenheid (Trinitatis).
Dat is een traditie van ongeveer duizend jaar.
Anders dan bij de andere kerkelijke feesten is de Triniteit (als
leer) niet in de bijbelboeken te vinden. Het is de vrucht van de
latere doordenking van bijbelse gegevens.
Als alle dogmatiek is ook dit niet bedoeld als intellectueel
hoogstandje of als een definitie of formule. Het is een poging
om het geheim van het geloof onder woorden te brengen en
om de verwondering over Gods grootheid en goedheid stem
te geven.
De lezing uit het boek Spreuken legt het accent op de Wijsheid, die van het begin af aan bij de
Eeuwige was. De Wijsheid was getuige van de wording van hemel en aarde en is zo een bron
van leven.
De viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Carien Miedema en Harry
Kamp.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis kun je het eerste deel van de viering meebeleven 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”.

Vluchtelingen in de Knel
door ons gesteund met onze collectegelden,
organiseert samen met 2 kunstenaars de
performance “Curriculum Vitae” voor de
opening van de Dag van de Vluchtelingen op 19 juni om 14 uur in het Van Abbemuseum.
Voor meer informatie klik op deze link.
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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.

