Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF
november 2022
Downloaden
Lees deze nieuwsbrief in zijn geheel na downloaden via nieuwsbrief november 2022.
Je kunt dan meer lezen over:
* Onze agenda
* De viering van 6 november
* Laatste nieuws Kapelberaad
* Gedachtes ter overweging
* Interessante mededelingen over een bijzondere viering in de Johanneskerk en het Kerstoratorium
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12 uur Gedachtenisviering met Bert Jan van Haarlem
12 uur Viering met Elcke Smits
12 uur Viering met Martin van Moorsel

kindernevendienst

lees meer....

Viering zondag 6 november
Allerheiligen en Allerzielen zijn momenten waarop de namen
van gestorvenen worden genoemd. Wij gedenken onze
overledenen als mensen die ons zijn voorgegaan in geloof,
hoop en liefde. We realiseren ons wat de mensen voor ons
aan ons hebben gegeven en ook als wij andere wegen gaan
beseffen we dat wij dat niet zonder hen gekund en gedaan
zouden hebben. Wij gedenken onze doden in het licht van de
eeuwigheid.
Ook wij ....
lees meer ....
Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Berna Smit en Nelleke de
Vries.
Kindernevendienst:
Er is weer kindernevendienst. Als je (klein)kinderen komen, geef je ze dan van tevoren op via
deze link?
Let op: wegens open dag van Summa zal het druk zijn met parkeren in de omgeving van
de Johanneskerk.
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”.

Laatste nieuws Kapelberaad
..... Daarnaast hebben we al vooruitgekeken naar het rapport van de Toekomstcommissie,
waarvan we de eindversie de dag na de vergadering mochten ontvangen.....
lees meer....
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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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