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Inleiding
De Bijbel begint met een lied over de schepping: God roept schepselen
tot bestaan en ziet dat het goed is. Ondanks alles wat er later volgde,
was het in de schepping goed begonnen, was het goed bedoeld.
Jezus spreekt in het evangelie over het Koningschap van God. Dat is
een heerschappij van rechtvaardigheid en vrede. Een leven dat goed
en mooi is, ook – of misschien wel zelfs – als er pijn en moeite is. Ook
nu we te maken hebben met alle beperkingen van de coronawetgeving, kunnen we met elkaar het Goede Leven vieren: door ons te
richten wat wél kan, door verheugd te zijn over goede dingen en
dankbaar over wat ons – ondanks alles – gegeven is. Het komende
seizoen gaan we met elkaar op zoek naar het Goede Leven. Godfried
Bomans zei: “Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord
te zeggen.” Dat kan ook op anderhalve meter afstand.
Contactmiddag
Elke tweede woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bent u
van harte welkom in de Consistorie van de Ledevaertkerk voor
ontmoeting en gesprek. Meestal is er een gespreksthema, een
presentatie of een spreker. Opgave vooraf is noodzakelijk.
Info en opgave: Ds. Dondorp: 0161-769046 /
predikant@ledevaertkerk.nl
Meditatief Bijbellezen
Een half uurtje Bijbellezen volgens de aloude methode ‘Lectio Divina’.
We ontmoeten elkaar in de kerk, steken een kaars aan, lezen een
tekst, overdenken die in stilte en daarna kort onze ervaringen.
Elke vierde woensdagavond in de maand, 19.30 tot 20.00 uur
Info en opgave: Ds. Dondorp: 0161-769046 /
predikant@ledevaertkerk.nl
Cantorij
De Ledevaertcantorij repeteert op de donderdagavond van 20.00 –
21.15 uur in de Ledevaertkerk. Vanaf 19.30 is er ruimte voor
ontmoeting met koffie en thee. Op dit moment zijn de repetities nog
niet begonnen. De cantor zal aangeven wanneer er weer verantwoord
kan worden gerepeteerd. Als u van zingen en kerkmuziek houdt, laat
het me weten, dan informeer ik u wanneer we weer gaan beginnen.
Cantor: Peter van der Stoel, pvanderstoel@outlook.com

Verdieping
De Verdieping is een kring van gemeenteleden en andere
belangstellenden die nadenken en discussiëren over de toekomst en
vernieuwing van de kerk, over het geloof, en over maatschappelijke en
theologische vragen. Dit seizoen bespreken we het boek Exodus van
opperrabbijn Jonathan Sacks. We beginnen op dinsdag 29 september,
20.00 uur, met hoofdstuk 1 van dit boek. De bijeenkomsten zijn
doorgaans bij de leden thuis. Vanwege corona is de eerste bijeenkomst
in de consistoriekamer van de Ledevaertkerk.
info en opgave: Gerrie en Fred van Raaij, fredvanraaij@gmail.com.
Chaamerconcerten
De Chaamerconcerten beginnen op 15 december met een bijzonder
kerstconcert, uitgevoerd door ensemble The Bellringers uit Goes o.l.v.
Luuk van Kleef. En in samenwerking met Noël Casteleyn, bariton.
In 2021 organiseert de commissie een Passieconcert en drie concerten
in de zomermaanden. Verdere bijzonderheden staan steeds op de
website en in de Schakel.
Wandelen met aandacht
We wandelen vier keer per jaar (elk seizoen) met elkaar door de
natuur. Het eerste deel is in stilte om tot jezelf te komen en daarna
kun je met elkaar in gesprek. Na afloop drinken we iets en kunnen we
nog even napraten.
Info: Ellen de Kruyf, hans.ellen.dk@gmail.com

Agenda
Datum

Activiteit

Aanvang

23 september Lectio Divina

19.30 uur

29 september De Verdieping

20.00 uur

14 oktober

Contactmiddag

14.00 uur

18 oktober

Diaconale dienst
Voorganger: dhr. Herman de Boer
Marianne Weterings, zang

10.00 uur

28 oktober

Lectio Divina

19.30 uur

11 november Contactmiddag

14.00 uur

22 november Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. Sara Dondorp

10.00 uur

29 november Eerste Advent
Voorganger: ds. Bernadette
van Litsenburg

10.00 uur

15 december Kerstconcert

20.00 uur

24 december Kerstnachtviering
Voorganger: ds. Sara Dondorp
25 december Kerstochtenddienst
Voorganger: ds. Sara Dondorp

10.00 uur

