LEDEVAERTKERK CHAAM c.a.

week 8

19 t/m 25 februari

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 25 februari 2018
De dienst begint om 10.00 uur en voorganger is Sara Dondorp. Het is tevens een
doopdienst. Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze
niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. Iedereen
van harte welkom. Organist is Peter van der Stoel uit Gilze. De diaconie collecteert
voor SchuldHulpMaatje. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’
opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er
zo’n 1500 maatjes. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe
maatjes te trainen. Van harte aanbevolen. Na de dienst zorgen wij weer voor
koffie, thee en limonade in de tuinzaal. Gemeenteleden en gasten ontmoeten
elkaar voor een contact of een gesprek. De Veertigdagentijd is een tijd van
versobering en verstilling. Stil zijn is niet makkelijk, maar je kunt het wel oefenen.
Wees bijvoorbeeld eens een minuut stil en probeer u te concentreren op wat u om
u heen hoort. Een klok? Straatgeluiden? De wind? Nog een oefening: luister eens
naar uw eigen ademhaling. Misschien kunt u bij iedere ademhaling de naam van
iemand noemen die u dierbaar is, als een stil gebed naar God.

Zondag 25 februari 2018 – 16.15 uur
Hartelijk welkom in het Van Goghkerkje in Zundert voor een Ionaviering. Iona is
een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken
om te leven naar het Evangelie. Grote aandacht is er voor het milieu en voor
sociale gerechtigheid. Inloop is er vanaf 15.30 uur. De viering zal worden geleid
door ds. Sara Dondorp en ds. André Vlieger. Muzikale begeleiding is in handen van
zanggroep Multiple Voice onder leiding van René Dentro met medewerking van Kim
Verwater, viool.

Zondag 4 maart 2018
Welkom in een dienst om 10.00 uur. U leest er volgende week meer over.

