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THUIS

Huis en Thuis
Huis: is een dak boven je hoofd, een plek om te eten en
te slapen, een deur die open en dicht kan.
Thuis: is waar jij jezelf mag zijn, op adem komt. Als je
je thuis voelt, kun je een gesprek aangaan, een ander
toelaten.
Huis en thuis vallen niet altijd samen. Je kunt je thuis
weten zonder een dak boven je hoofd. Je kunt je bij een
ander thuis voelen, je thuis weten bij God.
In het komende jaar kunt u in het Vormings- en
Toerustingswerk op allerlei manieren ontdekken wat
huis en thuis voor geloof en gemeente-zijn betekenen.
Een actueel thema omdat zowel in de Rooms Katholieke
Parochie als in de Protestantse Gemeente vragen spelen
over kerkgebouwen. Huis van God en mensen, zeggen
we van een kerk, maar is zo’n gebouw de enige plek
waar God en mensen elkaar ontmoeten?
Namens de Commissie Vorming- en Toerusting wens ik u
veel plezier bij het kiezen van de onderwerpen waaraan
u mee gaat doen.
ds. Hanna Smit
En, oh ja, deze folder die thuis wordt bezorgd, krijgt
in januari een vervolg. Daarin vindt u dan items die in
2013 van start gaan, zoals bijvoorbeeld op 3 januari
2013 “Thuis in het huis van God en mensen” door pastor
Peter van Beurden.

Protestantse Gemeente Voorschoten:
www.pgvoorschoten.nl
Parochiekern H. Laurentius
en de Moeder Gods:
www.rkvoorschoten.nl

Vrede tussen Israël en de Palestijnen?

Thuis in dromenland

Weer thuis in het leven

Een avond georganiseerd door Kerk in Actie. Hans
Kapteijn uit Leiderdorp komt vertellen over zijn tijd in een
klein internationaal team van oecumenische begeleiders
die alleen al door hun aanwezigheid bescherming
bieden aan Palestijnse of Israëlische gemeenschappen
of organisaties die geweldloze acties voeren tegen
allerlei onrecht Het belooft een zeer interessante avond
te worden. Werkgroep Kerk in Actie (ZWO).

Oktobermaand is in de parochiekern vanouds
Bijbelmaand. We lezen dan nadrukkelijk tijdens de
vieringen uit één bepaald Bijbelboek dat meestal weinig
aandacht krijgt. Dit jaar zullen op de zondagen van deze
maand de verhalen over Jozef klinken.
Drie avonden zijn gepland, waarin liefhebbers zich
helemaal kunnen vastbijten in de verhalen over Jozef
van Jacob, die het tot Onderkoning van Egypte brengt en
van Jozef de man van Maria, die de zorg krijgt voor Jezus.
Wat hen beiden verbindt zijn de dromen.

Het verlies van een dierbaar mens is groot. Het verlies
van een levensgezel geeft veel verdriet. Je raakt van huis.
De verwerking kost meer energie en tijd dan anderen
kunnen bedenken. Als velen om ons heen al vergeten
zijn welk verlies er geleden is, vraagt het verdriet bij de
achtergebleven partner nog steeds om aandacht. Na
ongeveer een jaar groeit de behoefte om te praten met
lotgenoten.
Er staan vier middagen gepland om samen terug te
kijken, het hier en nu te bespreken en de toekomst te
verkennen.

Datum: wo. 26 sept.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: het Pluspunt
Opgave: Ds. Freek L. Bakker
Email: f.l.bakker51@online.nl

Close Reading Ruth
Het boekje Ruth is één van de kortere boekjes van het
Oude Testament. Toch staat er heel veel in. Daarvoor
moet je wel goed lezen. Dat doen we op deze avonden.
Bijna woord voor woord pluizen we het verhaal uit en
horen we de achtergronden die het mogelijk maken dit
boeiende verhaal te doorgronden.
Datum: do. 4 okt., 1 nov. 10 jan. En 7 febr.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Data: do. 11, 18 en 25 okt.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Moeder Godszaal
Leiding en opgave: pastor Peter van Beurden

Sint Nicolaas Cantate van B. Britten
In 1948 schreef Benjamin Britten de Saint Nicolas
Cantata. Het stuk verhaalt over een aantal legendes
rondom Sinterklaas. Het resultaat is een interessant
werk met toespelingen op muziek uit het verleden en de
traditie. In twee avonden beluisteren en bespreken we
deze speelse cantate.
Datum: do. 25 okt. en 22 nov.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Huis van God en mensen
In Beeld
Een leerhuis is samen lezen in de Bijbel en hopen op
de verrassing van met nieuwe ogen lezen. De al langer
bestaande groep is oecumenisch van samenstelling en
instelling en open voor nieuwe inbreng.
Het thema leidt ons langs allerlei tekstgedeeltes over:
De Tent van samenkomst in de woestijn; De tempel van
Salomo; De synagoge; Huisgemeente; Kerk; Een Huis
met de vele woningen
Data: wo. 10 okt., 14 nov., 12 dec., 9 jan.,
13 febr., 13 mrt.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: het Pluspunt
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Hoe ziet (T)HUIS er uit? In wat voor huis zou je willen
wonen – en wanneer voel je je thuis? Heeft thuis voelen
wel met huizen te maken of kan dat ook elders, anders?
Thuis in de wereld, bij jezelf, bij elkaar, thuis bij God......?
Soms kan een beeld, een schilderij sneller uitdrukken
wat je voelt, gelooft, ervaart. Nog voordat woorden zich
vormen.
Vier avonden samen kijken wat er gebeurt. Kennis van
kunst niet nodig, wel nieuwsgierige openheid!
Data: ma. 29 okt.,26 nov., 28 jan., 25 febr.
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Van thuis meegenomen
Sinterklaas, een legendarische heilige

In de ontmoeting met elkaar nemen mensen zichzelf
mee. Wij zijn geworden wie we zijn in de omgang met
anderen, vooral de eerste naasten, grootouders, ouders
en onze plek in het gezin.
Onze bagage komt in het bezoekwerk altijd openlijk
of tussen de regels aan de orde. Als je helder kunt
krijgen waardoor boosheid, verdriet of plezier wordt
opgeroepen dan krijgt echte ontmoeting kans.

Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar wie kent de
vele legendes die er over hem de ronde doen? Wat is
eigenlijk de historische achtergrond van deze bijzondere
man? En wat is zijn relatie met het christelijk geloof? Al
deze zaken komen aan de orde. Kom ook en beleef een
heerlijk avondje!

Data: do. 11 en 25 okt., 8 en 22 nov.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: het Pluspunt
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Datum: do. 29 nov.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Data: di. 30 okt., 13, 27 nov. en 15 jan.
Tijd: 14.00 uur
Plaats: pastorie H.Laurentius, Leidseweg 102
Leiding en opgave: pastor Peter van Beurden of
ds.Hanna Smit

Leven met verwachting
In het donker van de adventstijd bieden we de kans om
gezamenlijk wat méér uit te zien en ons in te stellen
op de dagen van Kerst. Iedere bijeenkomst omvat een
sobere soep en brood maaltijd met aansluitend een
orgel-vesperviering. Om de drukke december maand wat
te onderbreken, met elkaar een goed maal te proeven,
maar ook de stilte en de bijzondere muziek van deze tijd
naar Kerstmis toe. U kunt ook gewoon aansluiten bij de
vesper.
Data: wo. 28 nov. en 12, en 19 dec.
Tijd: Maaltijd 18.00 uur, Vesper 19.00 uur
Plaats: Pastorie en Laurentiuskerk, leidseweg 102
Leiding en opgave: pastor Peter van Beurden

PREDIKANTEN
Ds. A. Peper
Ds. J. A. Smit
Ds. B. Boter

PASTOR
P. van Beurden

Kon. Wilhelminalaan 12
Tel. 8873350
E-mail: ankipeper@hotmail.com
Krimkade 47
Tel. 5614645
E-mail: hanna.vdm@xs4all.nl
J. Van Heemskercklaan 81
Tel. 5289585
E-mail: bert@boternet.nl
p/a Leidseweg 102
Tel. 5612508
E-mail: pvbeurden@xs4all.nl

JEUGD- EN JONGERENWERKER
Renate Rozemuller E-mail: renaterozemuller@hotmail.nl
		

Meditatie vanuit de christelijke traditie

Bijbelkring op de donderdagmiddag

Spiritueel Café

Cantorijen, Koren en Kerkgebouwen

Meditatie vanuit de christelijke traditie wordt ook wel
het gebed van het hart genoemd.
Er wordt in stilte gemediteerd met een mantra of
gebedswoord. Door de stilte en de aandacht voor dit
woord, komt er ruimte voor God.

Al vele jaren komt op donderdagmiddag een groep
bijeen om met elkaar een gedeelte uit de Bijbel te
bespreken. De te bespreken Bijbelteksten stellen we met
elkaar vast. Iedereen kan en mag meedoen, of u nu zeer
goed thuis bent in de Bijbel, of dat u er juist int huis wilt
raken: u bent van harte welkom!

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en
cultuur. Plek waar ruimte is voor verschillende vormen
van geloven, beleven en spiritualiteit.
Drie of vier zondagavonden in het Kruispunt.
Het Spiritueel Café begint om 19.30 uur met koffie en
thee, 20.00 uur lezing met muziek en omstreeks 21.00
uur is er ruimte voor nagesprek, ontmoetingen en een
glaasje.
In de loop van het seizoen zullen de onderwerpen en
de data via kerkbladen en huis-aan-huisbladen bekend
worden gemaakt.

Cantorij van de Dorpskerk
Zaterdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk,
ingang Hoeksteen.
Inlichtingen: Henk Walvaart, tel. 5614465
e-mail: hjwalvaart@versatel.nl.

Tijd: zondagavond
Plaats: Kruispunt
Informatie: ds. Anki Peper

De Cantorij van Noord Hofland
Zaterdagmiddag, 1x per maand, van 17.00 tot 18.00 uur in
de Ontmoeting
Inlichtingen: Herman Lodder, tel. 5762095
e-mail: hmlodder@zonnet.nl.

Op de eerste en derde donderdag van iedere maand
Tijd: 1 mei -1 oktober: 21.00 – 22.00 uur ,
1 oktober- 1 mei van 20.30 – 21.30 uur
Plaats: het Pluspunt
Op de tweede en vierde zaterdag van iedere maand
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Plaats: sacristie Moeder Gods-kerk, ingang witte deur
Mulderlaan.
Leiding en informatie/opgave: Bep van der Zijden, tel.
5615354, e-mail bepzijden@zonnet.nl

Data: 11 okt., 22 nov., 13 dec., 10 jan., 14 feb., 14 mrt.
Tijd: 15.00-16.00 uur
Plaats: de Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Thuis in de Bijbel

Dinsdagmorgenkring

Eenmaal per maand is er in de Rossini- en Wagnerflat
een oecumenische Bijbelkring. Ook wie in de buurt van
de beide flats wonen zijn van harte welkom. Met de
keuze van de onderwerpen sluiten we deels aan bij het
thema (t-)Huis en deels bij de tijd van het jaar.

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over geloven.
Rode draad dit seizoen: je thuis voelen bij God, bij je zelf,
bij anderen – kan dat? Hoe gaat dat?
In een open gesprek zoeken we naar vragen en
antwoorden. Kleine stukjes tekst van de Duitse theologe
Dorothee Sölle helpen daarbij. Graag opgave vooraf.

Data: wo. 29 aug., 26 sept., 31 okt., 28 nov., 30 jan.
27 febr., 20 mrt., 24 apr., 29 mei.
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Plaats: Grote Zaal Rossiniflat
Leiding: ds. Hanna Smit
Informatie: fam. Atsma, Rossiniflat app. 501, tel.
5623024

Data: 9 okt., 13 nov., 15 jan., 12 feb., 12 mrt., 9 apr.
Tijd: 10.15 -11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Samen Thuis

Samen zie je meer
Filmavonden met discussie.

Bewoners van Vlietlande en degenen die verspreid
in ons dorp leven in huizen van beschermd wonen,
treffen elkaar in de Hoeksteen van de Dorpskerk. Het
zijn vrolijke bijeenkomsten waar we vertellen van wat er
in ieders leven gebeurt. Ook vertellen we van de blijde
boodschap van Jezus, het leven in de kerk en alles wat
ons bestaan zinvol maakt.

Data: zo. 4 en 25 nov. en 3 febr.
Tijd: 19.30 uur,
Plaats: pastorie van de H. Laurentiuskerk,
Leidseweg 102.
Opgave: George Meijer tel. 5618884

Data: De data zijn gespreid over de dagen der week
ongeveer eenmaal per 4 a 5 weken.
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: de Hoeksteen
Leiding en opgave: pastor Peter van Beurden of
ds.Hanna Smit

Bruggenbouwers

Uit-gegroeid?

De bruggenbouwers is een enthousiaste club jonge
ouderen (vanaf +/- 30 jaar) die samen praten over
geloof, kerk en de bijbel. Maar ook gesprekken over
werk, liefde, verantwoordelijkheid en maatschappij
komen regelmatig voorbij. Sommige deelnemers doen
al jaren mee, anderen pas sinds kort en voor nieuwe
deelnemers is altijd ruimte. Kom gerust een keer kijken,
je bent van harte welkom!

Voel je je eigenlijk nog wel thuis bij geloven? En de kerk,
is dat meer dan gewoonte? Of groei je er een beetje uit?
Een kring voor 40ers/50ers (wij zijn niet streng!) die met
elkaar die vragen niet uit de weg willen gaan.
Rode draad is het boek van: Mechteld Jansen ‘Wie
zijn wij dan? Over erkenning en verbondenheid tussen
mensen die alles, bijna niets, een beetje of heel veel
geloven. Eigen inbreng gewenst! Graag opgave vooraf.

Data: wo. 17 okt., 21 nov., 17 jan., 12 feb., 13 mrt.
Tijd: 20.15-22.00 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter

Data: ma. 1 okt., 5 nov., 3 dec. of anders in overleg!
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: eerste avond Kon. Wilhelminalaan 12
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Vrouwengespreksgroep
Een keer per maand komt de Vrouwengespreksgroep
van de PGV bij elkaar om te praten over geloof en
samenleving en wat ons als vrouwen binnen de kerk
verder brengt in geloof en het leven van alledag. Nieuw
geinteresseerden zijn hartelijk welkom.
Data: iedere tweede donderdagavond van de maand
Tijd: 20.00 uur
Plaats: afwisselend de Werf en de Ontmoeting
Opgave: Netty Alting, tel. 5616225,
E-mail: asalting@planet.nl

Andere Groepen en Activiteiten
Ontmoeten in de Ontmoeting
Iedere derde woensdagochtend van de maand kan
men van 10.00 tot 12.00 uur voor een kop koffie en een
praatje langskomen in de Ontmoeting.
Informatie: Bernard Warmerdam, tel. 5313026.
Eetcafé
Elke woensdag (behalve de schoolvakanties) van 18.00
tot 20.00 uur is er in het Pluspunt bij de Ontmoeting een
“eetcafe”: samen met anderen, jong, oud, een warme
maaltijd met koffie gebruiken voor slechts € 2.50!
Informatie: Jaap Swager, tel. 5313067, e-mail:
JacobSwager@cs.com of Leon Cornelissen, tel. 5618259.
Ouderenmaaltijden
Een keer per maand is er een maaltijd voor de ouderen
(Open Tafel Ouderen) in de Dorpskerk. De bijeenkomst is
steeds op woensdag om 12.30 uur in de Hoeksteen van
de Dorpskerk. De exacte datum wordt bekend gemaakt
via de Kerkklok, weekbrief en website.
Informatie: Mw. A. Streeder, tel. 5613844
Open Kerk
Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur
Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen
Orgelspel van 11.00-12.00 uur
Expositie van 10.00-14.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00-15.00 uur

De Cantorij van het Kruispunt
Vrijdagavond van 19.15 tot 20.15 uur in de Werf van het
Kruispunt.
Inlichtingen: Maria Rosenmöller, tel. 5623212
e-mail: mariarosenmoeller@gmail.com.

Jongeren Gospelrock Formatie Dawwagiem
Zondagavond van 19.30-21.30 uur in de Dorpskerk.
Repertoire: gospelnummers, maar ook musical- en
popnummers.
Inlichtingen: Tim Hermsen, tel. 06-46375854
Website: www.dawwagiem.nl
Koren parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods
Contactpersonen:
Dameskoor H. Laurentius
Dameskoor Moeder Gods
Moeder Godskoor
H. Laurentiuskoor
Respons 		
Kinderkoor 		

Mw. R. Ruigt
Mw. A. van Deursen
Dhr. H. Karis
Mw. C. Dekkers
Mw. A. de Koning
Mw. J. Noordermeer

561 66 02
561 22 13
561 88 98
561 76 33
561 51 88
561 40 14

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS EN DE MOEDER GODS
Moeder Godskerk en -zaal: Baron Schimmelpenninck
v.d. Oyelaan 18, 2252 EB
H. Laurentiuskerk: Leidseweg 98, 2251 LG
Pastorie H. Laurentius: Leidseweg 102, 2251 LG
Bondsgebouw: Leidseweg 100, 2251 LG
Kerkelijk Bureau Parochie: Leidseweg 102, 2251 LG, tel.
5612508 (geopend van maandag tot en met zaterdag
van 9.30-12.30 uur), e-mail: hlaurentius@xs4all.nl
Voor algemene en actuele informatie:
zie parochiegids of raadpleeg www.rkvoorschoten.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
Dorpskerk: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 5614078
De Hoeksteen is de zaal naast de Dorpskerk
Kruispunt: Schoolstraat 2, 2251 BH, tel. 5617455
De Werf is de zaal naast het Kruispunt
Ontmoeting: Jan Evertsenlaan 2, 2253 XG, tel. 5720956
Het Pluspunt is de zaal achter de Ontmoeting
Kerkelijk Bureau PGV: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 5614078,
e-mail: kerkelijk.buro.voorschoten@hotmail.com
Voor algemene en actuele informatie:
zie Kerkklok of raadpleeg www.pgvoorschoten.nl
ST JAMES CHURCH, VOORSCHOTEN
An international English speaking church. Services are
held every Sunday morning at 10.30 am in the British
School, Karel Doormanlaan/Generaal Spoorlaan. During
the summer school vacation we meet in the church on
Bachlaan, details on our website.
Tel. 5611528, website: www.stjames.nl
Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

