Bekijk de webversie

Viering 18 september
Vandaag begint de vredesweek.
Wij denken bij vrede vaak aan de afwezigheid van
oorlog. Nu er dichtbij een oorlog gaande is, roept
dat veel vragen en spanningen op.
Maar het tegendeel van vrede is niet alleen oorlog.
Als we het onvrede noemen, blijkt het angstig
dichtbij te zijn. Er is onrust en ontevredenheid in
onze directe omgeving, misschien ook bij of in
onszelf. Er moet veel moeite worden gedaan om
wegen te vinden die voor iedereen (of in ieder geval
voor zoveel mogelijk mensen) begaanbaar (b)lijken.
In de lezingen gaat het over recht en onrecht. Ook
dat heeft alles te maken met vrede.
De viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Betty van Spreeuwel en
Nelleke de Vries.
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”.

Geef je op!!
Er komt weer een Inspiratie Impuls. Een meditatief moment,
een bijzondere wandeling en een inspirerende workshop.
Voor meer informatie kijk op de website .
Zondag 25 september (10:00-13:00 uur)
in de Blokhut van de Iriswijk.

Vredesweekactiviteiten
Op zondag 18 september begint de Vredesweek met stilstaan
bij de bevrijding van Eindhoven. De afsluiting is zondag 25
september met Peace in the Park.
Jaarlijks viert Eindhoven op 18 september de bevrijding met
een defilé op het Stadhuisplein. Het Platform
Levensbeschouwing en Vrede loopt mee in dat defilé. Wil je meelopen? Zorg dan dat je uiterlijk
19.30 uur op het 18 septemberplein bent en bel daar Rob Weijs (06 45106647)
Zondagmiddag 25 september vanaf 13 uur vindt Peace in the Park plaats in het Anne
Frankplantsoen (Stadswandelpark). Het park zal gevuld zijn met muziek, dans, kunst,
informatie, verhalen, goede gesprekken, spel voor jong en oud, lekker eten en mensen uit
Eindhoven en alle delen van de wereld. Met een groot aantal organisaties en vele artiesten
gaan we samen ontdekken of er vrede kan zijn met onszelf, met onze buren in de stad en
misschien wereldwijd.
Bij slecht weer is het Parktheater beschikbaar als droog alternatief. Kijk hier voor het
programma.
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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.

