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.
Zondag 9 december
2e Advent; De tweede kaars wordt aangestoken. Advent is alleen voor de mensen
die zich in nederig ontzag buigen en wachten tot hij – de heilige zelf, God in het
kind in de kribbe – zich naar ons toebuigt (Dietrich Bonhoeffer). De dienst begint
om 10.00 uur en voorganger is Sara Dondorp, onze eigen predikant. Wij vieren het
Heilig Avondmaal. Organist is de heer Peter van der Stoel uit Gilze. De diaconie
denkt weer aan jarige Job. Die wil de kloof tussen arm en rijk zoveel mogelijk
dichten en maakt verjaardagen vieren mogelijk voor kinderen in de basisschool
leeftijd. De collectebekers gaan rond. We zijn op weg naar Bethlehem. Na de
dienst nodigen wij iedereen 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.
Dinsdag 11 december
Orgelconcert (kerstconcert) door Andreas Meisner, organist van de Dom in
Altenberg/Rheinland. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Een activiteit van de
Chaamerconcerten Plus. Zie de aanplakbiljetten.
Vrijdag 14 december
Moonlightshopping. Net als vorig jaar zal het in onze kerk mogelijk zijn om die
avond een lichtje aan te steken.
Zondag 16 december
3e Advent en daar bent u van harte welkom om 10.00 uur
Donderdag 20 december
Contactmiddag met de bewoners van de Gaarshof vanaf 14.00 uur. Iedereen van
harte welkom.
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. Nu wel even bellen hoor…..

