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Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief oktober 2022.
Je kunt dan o.a. uitgebreider lezen over:
* Onze agenda
* De viering van 2 oktober
* Laatste nieuws Kapelberaad
* Inspiratie workshop: 'Jezelf laten zien'
* Noteer datum 5 november bedankmiddag vrijwilligers
* Korte impressie iturgie voorbereiding bijeenkomst
* Tint: Eerste Hulp Bij Ontmoetingen
* Gedachten ter overweging
* Interessante mededelingen

Agenda
2 okt 12 uur Viering met Jef De Schepper
9 okt 12 uur Viering met Els Vis

kindernevendienst
lees meer....

Viering zondag 2 oktober
Thema: Geloven en vergeven
Aan schuld en vergeving besteden wij niet vaak aandacht in
De Kapel. Toch is vergeven een belangrijke dagelijkse
opdracht. Ze heeft alles te maken met .....
lees meer ....
Deze viering is voorbereid door Jef De Schepper
(voorganger), Kathinka van der Toorn en Rob Weijs.

Kindernevendienst:
Op 9 oktober is er weer kindernevendienst, deze keer met Carolien. Als je (klein)kinderen
komen, geef je ze dan van tevoren op 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”.

Vrijwilligersdag: reserveer 5 november
Zonder vrijwilligers zou er geen Kapel zijn. Daarom op zaterdagmiddag 5 november een
bedankje voor zowel kleine als grote inzet. Nadere info volgt.
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Secretariaat De Kapel
Tartinistraat 5
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Tel: 040 2519866
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur dan een eenvoudig antwoord op deze mail, of
regel het zelf in het blok hieronder.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief 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.
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