
20
13

: 
se

pt
-d

ec

S a m e n 
Scholen

Waar hemel en aarde elkaar raken

Als ik ergens heen ga dan controleer ik altijd of ik mijn 
telefoon bij me heb. Als het nodig is wil ik iets kunnen 
opzoeken op internet, mijn navigatiesysteem gebruiken 
of een berichtje sturen naar iemand. Ik wil verbonden 
blijven met het internet, of met een ander. Tegenwoordig 
kan dat ook heel makkelijk met de mobiele telefoon (of 
dat altijd wenselijk is, is de vraag natuurlijk).

Mensen zoeken verbinding, met elkaar of met God. 
Verbinding voor een leven lang zoals een huwelijk, of 
een korte verbinding zoals bij een telefoongesprek en 
alles daartussenin. Elke verbinding heeft weer een ander 
doel. In deze folder staan vele manieren om  verbinding 
te maken met een ander,  voor ieder iets wat bij hem 
past. Een kring, een diaconaal project, een muzikale 
bijeenkomst, filmavond of kinderclub enzovoort. 
Verbindingen tussen jong en oud, arm en rijk,  gelovig 
of niet gelovig. Het mooiste is de verbinding waarbij je 
ervaart dat er echt verbinding is. Waar hemel en aarde 
elkaar raken. Een moment om te koesteren. 

Renate Rozemuller, Jeugd- en Jongerenwerker

Twee requiems verbonden

Het requiem van Mozart is een klassiek requiem te 
noemen, in het Latijn en met de accenten op de dag des 
oordeels. Op 12 oktober voert Exultate Deo dit requiem 
uit. De eerste avond bekijken we de tekst en de muziek 
van dit requiem. De tweede avond vergelijken we 
Mozart met Rutter, die een ‘modern’ requiem schreef 
op Engelse tekst. Waar zitten de verschillen en waarom? 

Datum: do. 10 en 24 okt.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Hoeksteen
Leiding en opgave: ds. Bert Boter
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Zorg bindt!

In november zal een bijeenkomst plaatsvinden over hoe 
de band tussen mensen de kracht is om voor elkaar te 
zorgen. Maar ook dat de familieband of de liefdesrelatie 
te veel beproefd kan worden als de zorg de overhand 
krijgt. 

Datum, tijd en plaats volgen in de Kerkklok en Galmgaten
Opgave: ds. Hanna Smit  

De Eeuwige verbindt zich aan mensen

Een leerhuis is samen lezen in de Bijbel en in gesprek 
gaan, vragen durven stellen en hopen op de verrassing 
van lezen met nieuwe ogen. Het thema leidt ons langs 
allerlei tekstgedeeltes zoals Schepping, Noach, Abraham 
en het Nieuwe Verbond in Christus. Vraag is natuurlijk 
ook hoe de mens meedoet in het verbond.
De groep is oecumenisch van samenstelling en open 
voor elke nieuwe inbreng.

Data: wo. 9 okt., 13 nov., 11 dec.,8 jan.,12 febr.,12 mrt. 
(=2e woensdag van de maand)
Tijd: 10.00–11.30 uur
Plaats: Pluspunt
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit 

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. Daar begonnen we vorig jaar 
mee. Vier avonden bleken niet genoeg. Dit jaar gaan 
we verder met de hoofdstukken 3 en 4. Bijna woord 
voor woord pluizen we het verhaal uit en horen we de 
achtergronden die het mogelijk maken dit boeiende 
verhaal te doorgronden. 
Van harte aanbevolen aan alle deelnemers van vorig 
jaar, maar zeker ook de moeite waard voor anderen!

Datum: di. 22 okt., 3 dec., 28 jan., en 18 febr.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Hoeksteen
Leiding en opgave: ds. Bert Boter

Mij spreekt de blomme een tale

Bloemen zet je neer om iets te vieren: een verjaardag 
of een trouwdag, het is voorjaar of juist winter. Je geeft 
ze om liefde en trouw te vieren of om meeleven te laten 
blijken.
Bloemen spreken in hun kleuren of met hun namen. 
Veel bloemen samen vormen een heel verhaal en die 
ene roos zegt alles over wat er in het hart leeft.
Eén avond in oktober om te leren bloemschikken en 
bij voldoende belangstelling een vervolgavond over 
symbolische en liturgische  betekenis van bloemen en 
schikkingen.

Datum, tijd en plaats volgen in de Kerkklok en Galmgaten
Opgave: ds. Hanna Smit  

Debatavond 2014: Samen uit de crisis

Evenals vorig jaar, organiseert de Raad van 
Samenwerkende Kerken weer een debatavond over een 
actueel thema: ‘Samen uit de crisis’.
Deze keer kruisen vakbondsman Jaap Smit en 
ondernemer Mariette Mol de degens. 
Jaap Smit is voorzitter van het CNV, het Christelijk 
Nationaal Vakverbond. Mariëtte Mol is eigenaar en 
uitbater van het Café Restaurant ‘Het Wapen van 
Voorschoten’. Ieder draagt vanuit het eigen perspectief 
bij aan ons denken over een uitweg uit de crisis.
In verband met de voorbereidingen wordt het op prijs 
gesteld wanneer mensen die deze avond willen bijwonen 
zich van tevoren aanmelden.

Datum: wo. 15 jan. 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Restaurant Floris V, Ambachtszaal, Voorstraat 12
Begeleiding en opgave: Freek Bakker, tel. 5761130 of 
email: f.l.bakker51@online.nl.

Mattheus 1

Tijdens de vier adventszondagen staan een aantal 
vrouwen centraal. Hun namen vind je terug in die 
wonderlijke lijst, waarmee Mattheus zijn evangelie 
begint. Hij noemt het: Een overzicht van de afstamming 
van Jezus. Waarom begint de evangelist zijn verhaal 
met een lijst? Hoe staat het met de historische 
betrouwbaarheid – of gaat het daar helemaal niet om? 
Een avond over exegese (uitleg) en verbondenheid. 
Graag opgave vooraf.

Datum: di. 12 nov.
Tijd: 20.00 -21.45 uur 
Plaats: Hoeksteen
Begeleiding en opgave: ds Bert Boter en ds. Anki Peper

Leeskring Surinaamse Romans

Op dit moment focust de ZWO-groep van onze gemeente 
zich op Suriname. Nu kun je je op heel veel manieren 
in een land verdiepen. Het leuke van Suriname is dat je 
dat ook kunt doen door Surinaamse romans te lezen. 
Want Surinaamse romans worden geschreven in het 
Nederlands! Dit seizoen willen we aan twee romans 
aandacht besteden:
Edgar Cairo, Kollektieve schuld: Famir’man sani, Den 
Haag e.a.: Het Wereldvenster 1976.
Annel de Noré, De bruine zeemeermin, Haarlem: In de 
Knipscheer 2000.
Het wordt het leukste als je de romans al gelezen hebt 
voordat de avond begint. 

Datum: di. 19 nov., 10 dec. 
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Werf
Begeleiding en opgave: Freek Bakker, tel. 5761130 of 
email: f.l.bakker51@online.nl.

Samen luisteren

Eén keer per maand komen de mensen die voorheen in 
Vlietlande woonden en nu verspreid over Voorschoten 
wonen (Multatuli- en de Annie M.G. Schmidtlaan) bij 
elkaar om samen naar verhalen uit de Bijbel te luisteren. 
Dat schept een band.

Data: worden nog bekend gemaakt 
Tijd: 19.30–20.45 uur
Plaats: de Hoeksteen
Leiding: pastor Peter van Beurden en ds. Hanna Smit

VERBINDEN



Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie.
Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is goed 
regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo God in 
ons leven toe te laten. Meditatie vanuit de christelijke 
traditie, waarbij steeds een bepaald gebedswoord of 
mantra wordt herhaald heeft oude wortels, zij werd 
al door christenen in de vierde eeuw beoefend. Deze 
traditie is door de benedictijn John Main (1926-1982) 
nieuw leven ingeblazen. Om de persoonlijke meditatie 
te ondersteunen komen wij regelmatig samen:

Op de eerste en derde donderdag van iedere maand 
Tijd: 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 van de Moeder Godskerk, ingang witte 
deur Mulderlaan
Informatie: Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail 
bep.zijden@gmail.com.

Bruggenbouwers

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!

Datum: wo. 16 okt., 20 nov., 11 dec., 8 jan., 5 feb., 4 mrt.
Tijd: 20:15-22:00 uur 
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter

In Beeld

VERBINDEN – wat is dat eigenlijk? Ben je met mensen, 
dieren, dingen verbonden?  Hoe ziet die band er dan 
uit? Hoe zit dat met verbondenheid met jezelf, verleden 
en toekomst, en met God of het ‘universum?  Soms kan 
een kunstenaar met een beeld, een schilderij  beter 
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! Graag 
opgave vooraf

Data: ma.  4 nov.;2 dec.; 3 febr.;3 mrt.
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Plaats: de Werf  
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. Onze 
groep kan altijd nieuwe leden gebruiken. Ook zijn 
vrouwen uit de Rooms-Katholieke Parochie en uiteraard 
allen die geïnteresseerd zijn, hartelijk welkom.

Data: iedere tweede donderdagavond van de maandag
Tijd: 20.00 uur
Plaats: afwisselend de Werf en de Ontmoeting
Opgave: Netty Alting, tel. 5616225, 
e-mail: asalting@planet.nl

Spiritueel Café

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.

Informatie: ds. Anki Peper

Bijbelkring op donderdagmiddag

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!

Datum: do. 17 okt., 7 nov., 12 dec., 9 jan., 6 feb., 6 mrt. 
en 10 apr.
Tijd: 15:00 – 16:00 uur
Plaats: Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Cantorij	Dorpskerk&Kruispunt, repeteert:
vrijdagavond 19.00-20.00 uur in de Werf.
Info Maria Rosenmöller, cantrix
tel. 5623212, e-mail: mariarosenmoeller@gmail.com.

Cantorij	Noord	Hofland	repeteert in de Ontmoeting,
1x per maand op zaterdagmiddag 17.00-18.00 uur,
Info: Herman Lodder, cantor-organist
tel. 5762095, e-mail: hmlodder@zonnet.nl.

Dawwagiem	Jongeren	Gospelrock	Formatie,
repeteert zondagavond 19.30-21.30 uur in de Dorpskerk
Info Tim Hermsen, tel. 06-46375854, www.dawwagiem.nl

H. Laurentius en Moeder Gods:
Dameskoor, repeteert maandag 13.30-14.30 uur in
de Moeder Godskerk. 
Info: Mw. A. van Deursen, tel. 561 22 13

Gemengd	koor, repeteert dinsdag 19.45-21.45 uur in de Moeder 
Godskerk.
Info H. Karis tel. 561 88 98, h.karis@hotmail.com

Respons, koor met een jong geluid, repeteert: dinsdag 20.00-21.00 
uur in pastorie H.Laurentius.
Info: Mw. A. de Koning, tel. 561 51 88, 
e-mail: astriddekoning@casema.nl

Kinderkoor, repeteert donderdag 18.30-19.30 uur in het 
Bondsgebouw
Info: Mw. J. Noordermeer tel. 561 40 14, 
e-mail: schoutenrw@wanadoo.nl
Of kijk op de site www.rkvoorschoten.nl

Cantorijen en Koren

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”: je kunt daar samen met anderen, jong, oud, 
een warme maaltijd met koffie gebruiken voor slechts € 
2.50 per persoon.
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.

Andere Groepen en Activiteiten

Ontwerp	en	Realisatie:	WATERMELON	DESIGN

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 in the Anglican 
(Church of England) tradition.
Services every Sunday 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.
Minister: Ruan Crew (071-5613020; minister@stjames.nl)
Youth minister: Tim Carroll (071-5622333; youthminister@
stjames.nl)
Website: www.stjames.nl

Dinsdagmorgenkring

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken  over geloven.
Rode draad dit seizoen: met wie voel je je verbonden? 
Met  andere mensen? Met de traditie of meer met 
de toekomst? Met God? Verbondenheid kan op 
verschillende manieren vorm krijgen, soms voelt het 
goed, soms gaat de band knellen. In een open gesprek 
zoeken we naar vragen en antwoorden. 
Graag opgave vooraf.

Data: di. 8 okt.;12 nov.;3 dec.; 4 feb.;4 mrt.;8 apr.
Tijd: 10.15-11.30 uur 
Plaats:  de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Verbond

Eenmaal per maand, meestal op de laatste woensdag 
is er een oecumenische Bijbelkring in de Rossini- en 
Wagnerflat. 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 jaarthema 
Verbinden en deels bij de tijd van het jaar.

Data: wo. 28 aug., 25 sept., 30 okt., 27 nov., 29 jan., 26 
febr., 26 mrt., 23 apr., 28 mei. 
Tijd: 16.00–17.00 uur
Plaats: Grote Zaal Rossiniflat
Leiding: ds. Hanna Smit
Informatie: fam. Atsma, Rossiniflat app. 501, 
tel. 5623024

Rondom 40

Voel je je eigenlijk nog wel thuis bij geloven? En de 
kerk, is dat meer dan gewoonte? Of ben je daarvan 
weg gegroeid? Een kring voor 40ers/50ers (wij zijn niet 
streng!) die met elkaar die vragen niet uit de weg willen 
gaan.
Rode draad is het jaarthema: VERBINDEN. Met wie 
voel je je eigenlijk verbonden? Met bepaalde mensen, 
gedachtes, filosofieën, God? Hoe krijgt dat handen en 
voeten in het leven van alledag? Veel eigen inbreng 
gewenst! Graag opgave vooraf.

Data: ma. 7 okt.; 11 nov.; 9 dec.
Tijd: 20.00 -21.45 uur  
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12  (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper


