St. Mary's jest siostrą Kościół St
Łukasza 's w Chiddingstone
Causeway. Jako zasada kciuka
mamy naszych główną usługę na 10:
00 tutaj w St. Mary's, między Easter i
Dożynki po którym możemy przenieść
lock, zapasów, cassocks i książek
hymn St Luke. Na alternatywnych
tygodni istnieje 8 am powiedział
Communion lub usługi kompleta na 6
pm w kościele, który nie jest używany
dla główną usługę. W takim
przypadku wszystkie zbyt
skomplikowane szczegóły są
księgowane na tablicy ogłoszeń w obu
kościołów. Mamy kwitnącą matek
Szkółka niedzielna, chór, niedziela
grupie młodzieży & dziecięce grupy,
zespół Ringers Bell i klubu
młodzieżowego. C z e szkoły
podstawowej, teraz stanem Academy,
jest talentem obsługiwany przez
przedszkole w zamku Chiddingstone.
Nasze rektor – Martin Beaumont na
01892 870478 i on z kolei jest
obsługiwany przez Carol Benton,
duszpasterskich Asystenta, na 01892
870483.
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Bardziej szczegółowe informacje
są dostępne w książce Przewodnik
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Co możemy wiedzieć jak St. Mary's
jest albo Kościół trzeciego lub
czwartego, na tej stronie.

Od XV wieku są również windows w
ścianie bocznej opony korytarza
Północnej.

Płyty w nawie jest jednym z
Najwcześniejsza znana, z 1601 i jest
Richard Streatfeild, ironmaster.

Najwcześniej pisemne dowody tutaj
Kościół został 1086AD.

W 1516 kaplicy, poza obecne organy,
został powiększony do jego obecnego
rozmiaru.

W tym samym czasie co gospodarstwo
życia Chiddingstone, w pluralizm z
Sundridge Edward Tenison dał
żyrandol wspaniały Mosiądz do
kościoła w 1726 i podobne jeden do
Sundridge.

Plan budynku, ponieważ wydaje się
dziś, jest z 14XVII wieku. Jest
prawdopodobne, że było to gdy ściany
budynku wcześniejszych zostały
usunięte i zastąpione z arkadami i
korytarzy północ i południe. Można
nadal zobacz windows początku XIV
wieku i na końcu każdego korytarza i
okno wschód korytarza południowego.
Okno empory jest również tego
okresu.
Wieży zachodniej cienkiej prostopadła
styl został zbudowany w XV wieku.
Funkcja Interesting w górnej części
Wieża jest kolekcją kamienia twarze.
Jeden jest podwójne zatytułowanej;
inny ma dwoma nosami, ujściami
dwóch i trzech oczy, i wielu są ugasić
ich ozory w sposób derisory kierunku
miejscowości.

Na 17th lipca 1624 Kościół został
skreślony przez lightning i caught fire.
Szkoda została rozległe, pozostawiając
tylko stały wieża, i dopiero 1629
naprawy były wystarczające dla biskupa
do re-consecrate budynku.
Biblia wyświetlane w przypadku szkła
jest jednym z kilku pozostałych Biblii
"octu". Oczywiście, nagłówek strony
lewej odczytywane "Przypowieść
winnic". Czcionki, z dnia 1628 i
wyceny Wywołano £3.10s, najbardziej
drobnoziarnistą zjego okres w Kent.
Poważne kęsiska płaskie żelaza w
podłodze korytarza południowego
dokonano lokalnie, przy produkcji
żelaza był ważnym przemysłu w Weald.

Wieża zawiera skórka dzwony ośmiu,
najwcześniejsza które terminy z 1753.
W tym samym czasie jak inne główne
naprawy zostały przeprowadzone w
1991, wszystkie dzwony były retuned i
nr 6 zostało sformułowane ponownie i
wpisane " Do pamięci Philip Everest i
Jane Streatfeild", pod koniec
churchwardens parafii.

