Bekijk de webversie

Inspiratie Impuls op 19 juni
Een alternatieve bijeenkomst in plaats van de gebruikelijke
viering (10 - 13 uur).
Dit keer is het thema “Luisteren naar je hart”.
Je hart heeft je veel te vertellen: het laat je voelen van wie je
houdt, wat je graag doet, waar je naar verlangt, wat je dromen
zijn. Tegelijkertijd kan je hart ook bang zijn: om dierbaren te
verliezen, om nieuwe stappen te zetten, om het avontuur aan
te gaan. Tijdens deze Inspiratie Impuls gaan we luisteren naar
wat je hart je te zeggen heeft en welke weg het je wijst. Want
“waar je hart ligt, ligt ook je schat.” (Uit De Alchemist van
Paulo Coelho).
Tijd: Je bent vanaf 9:45 u welkom, om 10 uur beginnen we.
Locatie: Buurthuis ‘De Blokhut’ van de Iriswijk, Adolf van
Cortenbachstraat 92, aan de achterkant van de Jumbo, Geldropseweg 103.
Kosten: De kosten bedragen 10-15 euro naar draagkracht. Je mag daarbij gratis nog iemand
mee nemen. Deze bijdrage kun je overmaken aan NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. Stichting De
Kapel ovv. “bijdrage inspiratie impuls.” Je aanmelding is pas na betaling definitief.
Aanmelden:
De Inspiratie Impuls staat open voor iedereen, dus voel je welkom en neem gerust iemand mee!
Het is fijn als je je uiterlijk vrijdag 17 juni via het aanmeldformulier aanmeldt, vanwege de
indeling in de workshops. Maar je bent zondag natuurlijk ook zonder aanmelding welkom!
Kijk voor nog meer informatie op de website. Je vindt hier ook informatie over 'wie wij zijn', het
programma, de workshops die gegeven worden en over parkeermogelijkheden.
Deze inspiratie Impuls wordt geleid door Feike Weeda, Margit van Tuijl en Berna Smit.
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”.

Dinsdag 28 juni 19.30 uur.
Kapeldialoog!
Over 'de krant naast de bijbel'... Een vaak genoemd
onderwerp in De Kapel. Hierachter gaan verschillende
interpretaties schuil. Kom en laat horen hoe jij deze quote
door De Kapel uitgedragen wil zien!

Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins

digitale ontmoeting 17-06-2022

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.

