Bekijk de webversie

Viering zondag 13 november
Ik zal er zijn - Een God van levenden
En dan is daar plotseling een oplaaiend vuur in een struik
en maakt de Eeuwige zich bekend als 'Ik zal er zijn'. Een
zin die hoop en vertrouwen geeft. Zowel in Exodus als in
Lucas wordt gesproken over dat de Eeuwige een God
van levenden is niet alleen hier op aarde, maar ook van
hen na de dood in navolging van Abraham, Isaak en
Jacob. We voelen hoop: de dood is niet het einde. Het
noemen van de namen Abraham, Isaak en
Jacob maakt de herinnering los aan hen die niet hier zijn
in het aardse leven maar wel verder leven. De cyclus van
dood en leven die voortleeft in ieder van ons. We nodigen
jullie uit om in deze viering met elkaar op weg te gaan in
het licht van een God van levenden want voor de
Eeuwige leven we allemaal.
Deze viering is voorbereid door Elcke Smits (voorganger), Eugen de Mol, Mirjam Kleinveld en
Sjef Ernes.
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”.

Inspiratie Workshop
“De stilte in de naklank.”
Wat gebeurt er met je nadat je iets moois hebt
gehoord? We noemen dat de naklank, wanneer iets
nog naklinkt en in jou gaat resoneren. Het is een
bepaalde stilte: je ademt uit, geniet na en bent open
voor wat het moois je nog meer te zeggen heeft. Het
raakt een bepaalde snaar in je en gaat in jou werken.
De workshop is op dinsdagavond 22 november, van 19:30 tot 21:30. Vanaf 19:15 staat er
koffie en thee klaar. We oefenen en wisselen ervaringen en tips uit. Geef je vóór 15 november
op bij Feike: feikeweeda@kpnmail.nl.
Deze informatie kun je ook vinden op de website.
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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.

