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.
Donderdag 20 december
Contactmiddag met de bewoners van de Gaarshof vanaf 14.00 uur. Iedereen van
harte welkom.
Zondag 23 december
Het volk dat woont in duisternis, zal weten wie zijn Heiland is. Onverwacht komt
van heinde en ver, de Mensenzoon; de morgenster. 4e Advent en een hartelijk
welkom om 10.00 uur. Voorganger is dominee Gert van de Weerd uit
Geertruidenberg. Organist is de heer Jan Sjoerd van der Vaart uit Oosterhout. 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.
Maandag 24 december
Kerstnachtdienst om 21.30 uur. Breng gasten en familie mee. Voorganger is
dominee Sara Dondorp. Organist en cantor is de heer Peter van der Stoel uit Gilze.
De Ledevaertcantorij laat prachtige kerstliederen horen. De diaconie collecteert
voor Welkom met Kerst. Na de dienst is er glühwein, warme chocolademelk en
gevulde speculaas. U bent van harte uitgenodigd om de geboorte van Jezus aan te
kondigen en met elkaar die blijdschap te delen.
Dinsdag 25 december
Wij vieren het Kerstfeest om 10.00 uur. Voorganger is dominee Sara Dondorp.
Organist is de heer Kees Ruissen uit Oosterhout. Na de dienst is er weer koffie,
thee of limonade en gezelligheid in de tuinzaal. Komt u op de fiets; zet die dan
binnen het hek naast de kerk en op slot.
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. Een gift via de
banken is welkom via nr. NL13 INGB 0001 1361 41 t.n.v. de diaconie Ledevaertkerk,
Chaam.
Zondag 30 december
Laatste zondag van het jaar. U leest er meer over.

