LEDEVAERTKERK CHAAM c.a.

week 46

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.

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. Uit bent van harte welkom. Organist is de heer Peter van der
Stoel uit Gilze. De avondmaalcollecte is bestemd voor de gezinshuizen in De Glind;
ook bekend als de Rudolph-stichting. In jeugddorp De Glind wonen kinderen en
jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen zijn. De Glind is een
veilige leefomgeving. Zij worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar
hun vervangende ouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Zaterdag jl. stond de
stille kerkelijke hulp even in de schijnwerpers. Vluchtelingen helpen, groente telen
voor de Voedselbank, samen eten; vanuit de kerk doen diakenen van alles voor
minderbedeelden. Duizend diakenen en anderen waren in de Jaarbeurs in Utrecht.
Vanuit de Ledevaertkerk ook twee diaconale medewerkers. Ze kwamen weer
gemotiveerd terug. Bent u op de fiets. Zet die dan binnen het hek naast de kerk.
Na de dienst is er koffie, thee of limonade en altijd een gezellig gesprek tussen
gasten en gemeenteleden.

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.

Zondag 26 november 2017
Laatste zondag van het kerkelijk jaar. De Ledevaertcantorij zingt. Wij gedenken.
Wij noemen de namen van diegenen die wij in het afgelopen jaar verloren aan de
dood. Als teken van blijvende verbondenheid. U bent van harte welkom.
Het is ook open kerkendag in Brabant. Ook onze kerk is open van 13.00 tot 17.00
uur.

