2014: jan-aug

Samen
Scholen

De Eeuwige verbindt zich aan mensen

Rondom 40 II

Debatavond 2014: Samen uit de crisis

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.

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? Veel eigen inbreng gewenst! Graag opgave
vooraf.

CNV-voorzitter Jaap Smit en Mariëtte Lange-Mol, een
Voorschotense ondernemer en eigenaar van Het Wapen
van Voorschoten, kruisen de degens over de crisis
die ons land getroffen heeft . Hoe komen wij daar uit:
bezuinigen of juist niet? Hoe houden economisch
zwakkeren perspectief? Beide debaters hebben ooit
theologie gestudeerd! Beperkt aantal plaatsen: graag
van tevoren aanmelden.

Data: wo. 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

VERBINDEN

Waar hemel en aarde elkaar raken
‘Verbinden’ is een werkwoord, iets dat je moet doen.
En willen! Want zonder openstellen voor verbinding,
zonder ontvankelijkheid, gaat het niet. Spannend maar stel je voor dat je met helemaal niets of niemand
verbonden bent – hoe eenzaam zal dat zijn.
Verbonden zijn met God, met mensen, met dieren, met
dingen, wat betekent dat voor elk van ons? Is het een
innige band of soms juist een beknelling?
Ook de tweede helft van het seizoen kunt u op kringen,
avonden en bijeenkomsten meer ontdekken over
verbondenheid.
ds. Anki Peper
Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.
Nico Vlaming
Protestantse Gemeente Voorschoten:
www.pgvoorschoten.nl
Parochiekern H. Laurentius
en de Moeder Gods:
www.rkvoorschoten.nl

Data: ma. 10 maart, 7 april, 12 mei
Tijd: 20.00 -21.45 uur
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12 (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Datum: wo. 15 jan. 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Restaurant Floris V, Ambachtszaal, Voorstraat 12
Begeleiding en opgave: Raad van Samenwerkende
Kerken:Freek Bakker, tel. 06-13805668
Email: f.l.bakker51@online.nl

Pizza en praten
Eten moeten we allemaal. En het kan lekker zijn.
Bovendien kunnen onder het eten de mooiste
gesprekken ontstaan. Niet voor niets ging Jezus vaak
bij mensen eten, hij schoof aan tafel en had een goed
gesprek. In dat spoor nodigen we jongeren tussen de
20 en 30 jaar uit met ons te gaan eten. Niet duur, wel
lekker: een pizza met een goed gesprek. Meepraten/
eten? Geef je dan vlug op.
Voor wie: iedereen tussen de 20 en 30 jaar
Data: do. 30 jan., 13 maart en 1 mei
Tijd: 18.00 tot ongeveer 19.45 uur
Plaats: een plaatselijke pizzeria
Leiding en opgave: ds. Bert Boter en Dirk Gudde,
pastoraal werker

Opmaat tot Eeuwigheid
Bisschop Muskens maakte enkele jaren voor zijn
overlijden een prachtig boekje met gedachten over
dood en eeuwigheid. “Je moet werk maken van de
dood”, zegt hij. “En daarna laat het je los”. We lezen
samen teksten uit dit boek en leggen er onze eigen
gedachten en ervaringen naast. Drie dinsdagochtenden
in de 40-dagentijd.Kosten boekje (op de eerste ochtend
te verkrijgen): 10 euro.
Datum: di. 1, 8 en 15 april
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Klooster Bijdorp, Veurseweg 3
Begeleiding en opgave: zr. Baptiste Tuin, pastoraal
werker Dirk Gudde

Communion and Coffee
Iedere woensdag morgen (behalve in schoolvakanties)
houden wij een informele Avondmaalsbijeenkomst
volgens Anglicaanse traditie (en in het Engels) met
daarna gelegenheid voor koffie en ontmoeting Iedereen
van harte welkom!
Tijd: 9.15-10.00 Avondmaal, 10.00-12.00 Koffie
Plaats: Kerkelijk Kantoor van St. James Church,
Kon. Marinelaan 53
Contact: Revd Ruan Crew

Liturgisch Bijbellezen
Elke eerste maandagochtend van de maand lezen
we de teksten van een zondag in die maand.
Achtergrondinformatie bij de teksten wordt uitgereikt
en we wisselen uit wat de tekst voor ons betekent.
Dit ter voorbereiding op de zondag waarin één van
de gebedsleiders uit de parochie voor gaat in de
liturgieviering en de preek verzorgt. Een inspirerend uur
voor iedereen! Aanmelden niet nodig.
Datum: ma. 6 jan., 3 febr., 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Plaats: Pastorie H. Laurentius
Begeleiding: pastoraal werker Dirk Gudde

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

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

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

J. Naber

MINISTER
Revd Ruan Crew

p/a Leidseweg 102
Tel. 5612508
dirkgudde@parochie-augustinus.nl
Lid pastoraatgroep
Tel. 06-38113000
E-mail: joost@naber.info
Chopinlaan 17
Tel. 5613020
E-mail: minister@stjames.nl

Verbinden in de film
Drie films over situaties waarin twee religies met elkaar
in contact komen. De ene keer leidt dat tot geweld,
een andere keer niet. Hoe kom je verder in zulke
omstandigheden? Na afloop van de film is er gelegenheid
voor een kort gesprek. Vooraf is er om 18.00 uur een
vastenmaaltijd en om 18.45 uur een vesperdienst.
Elk onderdeel kan ook apart bezocht worden!
Begeleiding en opgave: Freek Bakker, tel. 06-13805668,
Email: f.l.bakker51@online.nl
Des hommes et des dieux (Xavier Beauvois, 2010)
Een katholiek monnikenklooster in Algerije en
islamitische terroristen. De monniken tonen begrip,
maar komt het over?
Datum: wo. 12 maart 2014
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Hoeksteen
Auf der anderen Seite (Fat h Akin, 2007)
Een Duits meisje met een Turkse vriendin, hoe gaat dat?
Op de achtergrond het verhaal uit Bijbel en Koran over
het offer van de zoon van Abraham.
Datum: wo. 26 maart 2014
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Werf
Mr. and mrs. Iyer (Aparna Sen, 2002)
Een romantisch getinte en spannende film over een
orthodoxe hindoeïstische vrouw en een islamitische
man die op hun reis een wegversperring van hindoe
terroristen tegenkomen.
Datum: wo. 9 april 2014
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Pastorie H.Laurentiuskerk

Spiritueel Café

De taal van de bloemen

Dinsdagmorgenkring

Andere Groepen en Activiteiten

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en
cultuur. Plek waar ruimte is voor verschillende vormen
van geloven, beleven en spiritualiteit. Op zondagavond
in het Kruispunt. Het Spiritueel Café begint om 19.30
uur met koffie en thee, 20.00 uur lezing met muziek
en omstreeks 21.00uur is er ruimte voor nagesprek,
ontmoetingen en een glaasje. De gastsprekers en
thema’s worden via kerkbladen en websites bekend
gemaakt.

Bloemen spreken in hun kleuren of met hun namen. Veel
bloemen samen vormen een heel verhaal en die ene
roos zegt van alles over wat in het hart leeft. 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.
Een avond om op weg naar Pasen meer te leren over
de taal van de bloemen, de symbolische en liturgische
betekenis van bloemen en schikkingen. Mevr. Anneke
Paridon van Het Bloemhofje helpt ons op weg. Opgave
is wenselijk vanwege de aanschaf van materiaal.

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.

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.

Data: zo. 2 febr. en 6 apr.
Informatie: 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. Nieuwe
leden, ook vrouwen uit de Rooms-Katholieke Parochie en
uiteraard allen die geïnteresseerd zijn, hartelijk welkom.
Data: iedere 2e donderdag de maand
Tijd: 20.00 uur
Plaats: afwisselend de Werf en de Ontmoeting
Opgave: Netty Alting, tel. 5616225, e-mail: alting@
planet.nl

Meester Eckhart
‘God is niet de Andere, maar het Eigene. Hij woont in
ons diepste zelf waar geen tijd of ego ooit doordringt en
geen beelden huizen. Wil je Hem vinden, dan moet je je
van elk beeld van Hem ontdoen‘. Aldus meester Eckhart,
filosoof en theoloog uit 1300, een geniaal denker en
mysticus die verrassend modern klinkt. Twee avonden
samen wegwijs worden. Graag aanschaffen: ‘De weg van
Eckhart’, Ton van der Stap, 13,50 euro
Data: ma. 17 en 31 maart
Tijd: 20.00 -21.45 uur
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12 (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Verbinden in de Bijbel
‘Verbinden’ is een bijbels woord. Het begrip ‘verbond’
is een basisgegeven in de Bijbel. Verbinden is het
enige woord dat op alle 10 woorden (10 geboden) van
toepassing is. Opmerkelijk is dat de band met de Eeuwige
(de eerste 3 geboden) onvoorwaardelijk gekoppeld
is aan de band met elkaar (de volgende 7 geboden).
Welkom op deze studieavond.
Datum: wo. 19 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pluspunt
Leiding: Jan Wesseling (classicale commissie Kerk en
Israël)
Opgave: Marianne Lodder, tel. 5762095 of email:
hmlodder@zonnet.nl

Datum: wo. 12 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het Pluspunt
Opgave : ds. Hanna Smit

Data: 4 feb., 4 mrt. en 8 apr.
Tijd: 10.15-11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie
‘t Zit in de familie!
Familie is een gegeven: iedereen heeft een moeder, een
vader, je broer blijft je broer en je kind vergeet je niet.
Vrienden kies je of verlies je, bij buren kom je over de
vloer of niet, collega’s wisselen, in de kerk zeggen we
soms zuster en broeder tegen elkaar en we noemen
God Onze Vader. Familie is privé, maar wat in je familie
gebeurt doet wat met jou. De synode komt met een
gespreksnotitie over Familie als Gegeven. Boeiende
gespreksstof voor alle generaties!
Datum: do. 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: waarschijnlijk het Pluspunt
Opgave : ds. Hanna Smit

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 (tot in de 4e
eeuw). 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: sacristieMoeder Godskerk, ingang witte deur
Mulderlaan
Informatie: Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail
bep.zijden@gmail.com

Geloven in deze tijd
De eerste encycliek van Paus Franciscus heet Lumen Fidei
(Licht van het geloof). Op drie avonden zullen we, na een
inleiding, samen lezen in deze tekst en erover praten.
Er is een klein beetje (lees-)huiswerk. Voor mensen uit
alle kerken die zich willen laten inspireren en die samen
willen nadenken over geloven. Gaat geloof samen met
rede? Kun je zoekende zijn en tegelijk gelovig? Hoe
verandert geloof een mens?
Datum: di. 4, 18 en 25 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Pastorie Laurentiuskerk
Begeleiding en opgave: pastoraal werker Dirk Gudde

Workshop Nieuwe Liedboek
Opnieuw een workshop rond het Nieuwe Liedboek. Het
biedt zo’n verscheidenheid aan muzikale stijlen dat het
zeer inspirerend en zeker de moeite waard is om daar
verder kennis mee te maken. Iedereen is welkom!
Datum: za. 14 juni, middag
Locatie: Kruispunt
Contactpersonen: Maria Rosenmöller en Herman
Lodder

Cantorijen en Koren
Voorschotense Cantorij,
repeteert vrijdagavond 19.00-20.00 uur in de Werf.
Info Maria Rosenmöller, cantrix
tel. 5623212, e-mail: mariarosenmoeller@gmail.com.
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

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.
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: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.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 (06-15485318; youthminister@
stjames.nl)
Website: www.stjames.nl
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