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.
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.
Zondag 18 november
Het is een wekelijkse dienst die begint om 10.00 uur. Voorganger is dominee Evelyn
Quaak-Kloet uit Prinsenbeek. Organist is mevrouw Jacomien Kramers uit
Oosterhout. De diaconie collecteert voor het perspectief van ex-gedetineerden.
Deze groep mensen hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen
gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de
criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Helpt u mee! Na de dienst nodigen wij 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, naast
de kerk en op slot.
Woensdag 21 november
In de serie avonden ‘In gesprek met…’ in het Van Gogh-kerkje in Zundert, spreekt
dominee Sara Dondorp over de geschiedenis van de Bijbel als boek. Aanvang 20.00
uur en u bent van harte welkom.
Zondag 25 november
November is de maand van gedenken. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
noemen wij de namen van diegenen uit onze kring die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn. U leest er volgende week meer over.
Woensdag 26 december
(2e Kerstdag) Een feestelijke ontmoeting in de Heuvel te Alphen voor wie anders
wellicht alleen zou zijn. En het kost niets. Welkom met Kerst. Meld u aan via tel.
06 3394 4709/0161 785188.

