Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
september 2022
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief september 2022.
Je kunt dan o.a. uitgebreider lezen over:
* De viering van 4 september
* De kindernevendienst
* Verslag Kapeldialoog 28 juni: 'de krant naast de bijbel'
* Onze agenda
* Nieuw Kapelberaadslid Betty
* Inspiratie Impuls
* Liturgie voorbereiding
* Evensong

Agenda
4 sept 12 uur
11 sept 12 uur
18 sept 12 uur

Eerste viering seizoen met Jef De Schepper
Viering met Elcke Smits
Vredesweek, viering met Bert Jan van Haarlem
lees meer....

Viering zondag 4 september
We lezen uit Lucas 14, 15-24, De nieuwe genodigden. Bij de
start van het nieuwe seizoen van onze vieringen lezen we de
parabel van de feestviering waarbij de genodigden het laten
afweten en een nieuw soort mensen geronseld wordt. Wij
worden daarmee voor de vraag gesteld naar onze plaats in dit
verhaal en in het gebeuren van het grote goddelijke feest.
Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper
(voorganger), Bas Sturkenboom en Trix Effting
Kindernevendienst:
Op vier september is er weer kindernevendienst, deze keer
met Berna. Je kunt je vóór de vrijdagavond daarvoor
aanmelden via deze link.

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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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan een eenvoudig antwoord op deze mail, of
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