O St Mary é a igreja da irmã a St Luke
no Causeway de Chiddingstone.
Em geral nós temos nosso serviço
principal em 10am aqui em St Mary,
entre Easter e Festival da colheita
depois do qual nós movemos o
fechamento, o estoque, os cassocks e
os livros do hymn para St Luke'.

.

Em semanas alternas há uns 8am ditos
Communion ou um serviço de
Compline em 6pm na igreja que não
está sendo usada para o serviço
principal. Se isto for toda demasiado
complicado os detalhes estão afixados
nas placas de observação em ambas as
igrejas.
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Nós temos uma escola de domingo
florescendo, o Choir, o grupo dos
Toddlers do grupo da juventude de
domingo, das mães' &', uma equipe de
Ringers de Bell e um clube da
juventude.

A informação mais in-depth está disponível
no Guidebook

O C da escola preliminar de E, através
da estrada, é suportado capaz por uma
escola de berçário.
Nosso Priest é Martin Beaumont em
01892 870478 e é suportado por sua
vez pelo Carol Benton, assistente
Pastoral, em 01892 870483.
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A Santa Maria é a terceira ou quarta
igreja neste local.

As janelas do corredor norte são
também do século XV.

A evidência escrita mais antiga de uma
igreja neste sitio data do ano 1086.

Em 1516, a capela, foi alargada no
canto do nordeste, para o seu tamanho
actual.

A planta do edifício, como aparece
hoje, realizó-se no século XIV. É
provável que foi quando as paredes do
edifício mais antigo foram removidas e
substituídas com as arcadas e os
corredores norte e sul. Pode-se ainda
ver as janelas do século XIV na
extremidade ocidental de cada
corredor, e a janela do leste do
corredor sul. A janela do coro também
é deste período.
A torre sineira do estilo perpendicular,
foi construída no século XV.
Uma característica interessante perto
do alto da torre sineira é a coleção das
gárgulas. Uma tem duas cabeças, outra
tem dois narizes, duas bocas, e três
olhos, e muitos estão pondo suas
línguas para fora numa maneira
irrisória para a aldeia.

No 17 de Julho 1624, a igreja foi
atingida pelo relâmpago e devastada
pelo fogo. Os danos eram extensivos,
deixando somente a torre sineira, e só
em 1629 que os reparos foram
suficientes para que o Bispo pudesse
consagrar de novo o edifício.
A Bíblia exposta na caixa de vidro é
uma das poucas bíblias restantes do
“vinagre”. O título da página da mão
esquerda lê “a parábola do vinhedo”. A
pia batismal, datada de 1628 e custando
£3.10s, foi chamada a mais fina de seu
tempo em Kent.
As lajes de ferro das sepulturas no chão
do corredor sul foram feitas localmente
quando forjar era uma indústria
importante no Weald. A laje na nave é a
mais antiga, datando de 1601, e é de
Richard Streatfeild, um mestre ferreiro.

O magnífico castiçal de bronze foi
dado a igreja em 1726 pelo Edward
Tenison, pessoa importante para a vida
de Chiddingstone e Sundridge.
Também deu um castiçal idêntico a
Sundridge.
A torre sineira contem oito sinos e o
mais antigo data de 1753.
Ao mesmo tempo que outros reparos
principais foram realizados em 1991,
todos os sinos foram afinados, e o
No.6 foi moldado de novo e inscrito
“à memória de Philip Everest e de Jane
Streatfeild”, que foram os últimos
guardas da Paróquia.

