LEDEVAERTKERK CHAAM c.a.
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
telefoonnummer 0161 785188. Of via de mail scriba@ledevaertkerk.nl
Actuele informatie vindt u altijd op de website.
Woensdag 31 oktober
Herdachten wij 501 jaar Hervorming/Maarten Luther
Zondag 4 november
Onze dienst begint om 10.00 uur en u bent hartelijk welkom in onze schooldienst.
Voorganger is dominee Sara Dondorp. Het thema van de dienst, in samenwerking
met basisschool Het Beekdal, sluit dit jaar aan bij het thema van de
Kinderboekenweek: Vriendschap. Het verhaal uit Marcus 10 staat centraal, waarin
Jezus de kinderen die bij hem gebracht worden juist niet weg stuurt, maar wil
zegenen. Juist zij horen erbij! In deze dienst zullen de kinderen een grote rol
vervullen. We hopen op een vrolijke, ontspannen en inspirerende dienst voor jong
en oud! Organist is de heer Clemens Abers uit Gilze. De diaconie collecteert voor
de inheemse bevolking van Brazilië. Die volken worden gehinderd door de vele
vooroordelen. Vanuit Kerk in Actie is Nienke Pruiksma uitgezonden om de Portugese
stichting Comin te ondersteunen en te helpen een brug te slaan tussen inheemse en
niet-inheemsen. Gezondheidszorg, onderwijs en landrechten zijn projecten
waaraan gewerkt wordt. Helpt u mee! Na de dienst nodigen wij u uit voor koffie,
thee of limonade in de tuinzaal. Goed voor de contacten onderling en aandacht
voor onze gasten. Komt u op de fiets; zet die dan binnen het hek en op slot.
Dinsdag 6 november
Piet van den Boomen (dirigent Euterpe) houdt een lezing over de uit te voeren
opera: Orpheus von Gluck. Aanvang: 20.00 uur.
Zaterdag 17 november
De gemengde zangvereniging Euterpe Chaam bestaat 60 jaar en hebben onze kerk,
met de bijzondere akoestiek, uitgekozen voor een jubileumconcert. Begint om
20.00 uur. Zie de aankondigingen.

