LEDEVAERTKERK CHAAM c.a.

week 49

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 10 december 2017
Welkom in de 2e Adventsdienst. Deze zondag van schrift en tafel waarin dominee
Sara Dondorp voorgaat. Wij beginnen om 10.00 uur. Organist is de heer Peter van
der Stoel uit Gilze. De diaconie collecteert voor de gezinshuizen in de Glind
(Rudoplhstichting). Veerkrachtig opgroeien gunnen wij ieder kind. Na de dienst is
er altijd koffie, thee of limonade in de tuinkamer. Een gezellig moment voor de
gemeenteleden onder elkaar en zeker uitnodigend voor onze gasten.

Donderdag 14 december 2017
Reserveer alvast deze avond. Om 20.00 uur start er een Kerstconcert met
medewerking van het Roosendaals Kamerkoor onder leiding van de dirigent Ted van
der Heijdt. Toegang gratis.

Zondag 17 december 2017
Welkom in de 3e Adventsdienst. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron; de
oorsprong der schepping, de rijzende zon: Dit leven zal stralen, door God zelf
bemind, wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. U bent hartelijk welkom om
10.00 uur.
En……..om 14.30 uur het Kerstconcert in de RK kerk van Chaam. Onze
Ledevaertcantorij werkt aan deze uitvoering mee. Toegang is gratis Verder
informatie in de weekbladen.

Zondag 24 december 2017
Is er geen ochtenddienst! Wij begroeten u graag in de Kerstnachtdienst die om
21.30 uur begint. Een Kind is ons geboren…….De Ledevaertcantorij werkt mee aan
deze vreugdevolle dienst.

Dinsdag 26 december 2017
Om de eenzaamheid te doorbreken. Welkom met Kerst. Cultureel Centrum Den
Heuvel in Alphen. Voor de negende keer. U leest er meer over de komende weken.

