LEDEVAERTKERK CHAAM c.a.

week 45 6 t/m 12 november

Bezoekadres: Dorpsstraat 1, Chaam
Postadres: Postbus 20, 4860 AA Chaam
Website: www.ledevaertkerk.nl
Indien u contact wilt opnemen met de Protestantse Gemeente Chaam, bel of mail
naar de scriba (secretaris) mevrouw Anneke Bogaard-de Jong. Zij is bereikbaar via
telefoonnr. 0161 785188. Of via de mail bogaard.anna@gmail.com
Actuele informatie vindt u altijd op de website.

Zondag 12 november 2017
Is er weer de jaarlijkse scholendienst met de leerlingen van de basisschool Het
Beekdal. Ouders en grootouders van harte welkom. De dienst begint om 10.00 uur
en staat onder leiding van dominee Sara Dondorp. Bijzonder is dat de kinderen
voorlezen uit de Bijbel. Organist is de heer Jan Sjoerd van der Vaart uit
Oosterhout. De diaconie collecteert voor het project ‘Op de bres voor
vluchtelingkinderen in Nederland’. Kinderen die opgroeien in een
asielzoekerscentrum (AZC) hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en
gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven
voortdurend in onzekerheid of zij mogen blijven. Kerk in Actie staat samen met
andere organisaties op de bres voor deze kinderen om het dagelijks leven kleur te
geven en voor hun rechten op te komen. Na de dienst is er koffie, thee of limonade
in de tuinkamer. Gasten en gemeenteleden hebben dan de gelegenheid elkaar te
ontmoeten.

Vrijdag 17 november 2017
Chaamerconcerten Plus nodigt u uit voor een optreden van Monir Goran. De
voorstelling begint om 20.00 uur en is gratis. Zie de aanplakbiljetten en
mededelingen in de weekbladen.

Zondag 19 november 2017
Is er een dienst van schrift en tafel om 10.00 uur. Voorganger is dominee Gert Jan
Smit uit Middelburg.

Woensdag 22 november 2017
Is er weer om 14.00 uur een contactmiddag in de tuinzaal. Olav Moorman van
Kappen zal ons komen vertellen over het verhaal van de vierde wijze. Het verhaal
is losjes geïnspireerd op de traditie van de Wijzen uit het Oosten. Het begint als
een kerstverhaal. U bent van harte uitgenodigd. Iedereen is welkom en neem
gerust iemand mee. Ook die middag is er koffie en thee. Ook dit is gratis.

