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Dinsdagmorgenkring

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over geloven.
Rode draad dit seizoen: Inspireren met andere mensen? 
Wat inspireert ons: de bijbel, God, de traditie? Of eerder 
andere mensen: familie, vrienden, grote voorbeelden? 
Zouden theologen ons kunnen helpen of denken die te 
moeilijk? Graag opgave vooraf.

Data: di. 3 feb., 3 mrt., 7 april
Tijd: 10.15-11.30 uur 
Plaats:  de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

 Protestantse Gemeente Voorschoten:
 www.pgvoorschoten.nl

 Parochiekern H. Laurentius 
 en de Moeder Gods:
	 www.rkvoorschoten.nl
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Meer geluk dan grijsheid

Jean-Jacques Suurmond,  pastor in een verpleeghuis, 
schreef het boekje “Meer geluk dan grijsheid.” Oud 
worden is niet alleen maar “alles wordt minder”, geluk 
is ook in deze levensfase te vinden. We lezen samen 
teksten uit dit boekje, en leggen er onze eigen gedachten 
en ervaringen naast.
Kosten voor het boekje (op de eerste avond te 
verkrijgen): 9 Euro.

Datum: di. 2 juni, 9 juni, 16 juni 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Klooster Bijdorp, Veurseweg 3
Begeleiding en opgave: zr. Baptiste Tuin, pastoraal 
werker Dirk Gudde (of via het kerkelijk bureau van de 
parochie)

De beweging van de Geest

Een leerhuis is samen lezen in de Bijbel en in gesprek 
gaan, hopen op inspiratie en vragen durven stellen. 
Het thema leidt ons langs allerlei tekstgedeeltes zoals 
de poëzie, muziek en dans in de Bijbel, inspirerende 
profeten, de Geest van God toen en nu.
De groep is oecumenisch van samenstelling en open 
voor ieders inbreng.

Data: wo. 14 jan.  11 febr.  11 mrt. (2e woensdag van de 
maand)
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Pluspunt
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

INSPIREREN (2)

Wat doe ik hier in Godsnaam?

Dat is de titel van een boek van Carel ter Linden. ‘Een 
zoektocht’ is de ondertitel. En dat is het ook. Een 
zoektocht naar wat geloof kan zijn, hoe het zin kan geven 
aan het leven en welke vragen en twijfels daarbij om 
de hoek komen kijken. Geen boek dat alle antwoorden 
geeft, vast ook geen boek om het altijd mee eens te 
zijn. Wel een boek dat genoeg stof tot gesprek geeft. De 
eerste twee avonden zijn reeds geweest. De laatste twee 
avonden behandelen we de tweede helft van het boek.

Data: di. 17 febr. en do. 19 mrt.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Werf
Leiding en opgave: ds. Bert Boter en ds. Hanna Smit

Gelovig opvoeden

Veel ouders zoeken naar manieren  om hun kinderen 
geloof bij te brengen, hen gelovig op te voeden.  En 
dat begint bij de vraag: Wat geloven we zelf?  Drie 
bijeenkomsten over het gelovig opvoeden van kinderen, 
waarin onderlinge uitwisseling een belangrijk element 
is. Ook maken we kennis met kinderbijbels en ander 
materiaal dat bij de opvoeding kan helpen. Bedoeld voor 
ouders van kinderen van 2 tot 10 jaar.

Datum: wo. 29 april, 20 mei, 3 juni
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Plaats: Pastorie H. Laurentius
Begeleiding:  Juliëtte van Deursen - katecheet, ds. Bert 
Boter, Dirk Gudde, pastoraal werker
Opgave: Ds. Bert Boter of Kerkelijk Bureau Parochiekern

Geinspireerd door de Matteus Passion

Steevast eindigt de Matteus Passion van J.S. Bach hoog 
in de klassieke hitlijsten. En dat is niet voor niets: de 
muziek heeft talloze mensen geraakt en geïnspireerd. 
Hoewel het stuk zonder enige voorkennis al prachtig is, 
gaat het nog meer spreken wanneer je iets weet van de 
achtergronden en diepere lagen in tekst en muziek. En 
dat is precies waar Herman Lodder en Bert Boter u deze 
avond kennis mee willen laten maken. Kom, luister en 
raak geïnspireerd!

Datum: wo. 4 mrt.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Werf
Informatie en opgave: ds. Bert Boter

Inspireren

Inspireren, het is het thema dit jaar in de kerk. En we kozen 
met opzet voor het werkwoord, niet voor het zelfstandig 
naamwoord inspiratie. Want er moet, vonden we, in dat 
jaarthema wel iets van beweging zitten, het mag niet te 
statisch zijn. Inspireren daagt uit tot die beweging. Op 
inspiratie kun je wachten, tot je een ons weegt soms. 
Dat is vooral consumptief en passief. Maar inspireren, 
daarvoor moet je zelf in beweging komen. Want het is 
niet alleen iets wat anderen met jou kunnen doen, het is 
ook iets wat jij voor anderen kunt betekenen.

Inspireren doe je in wederzijds contact. We inspireren 
elkaar door hoe we zijn, door wat we zeggen, denken, 
uitstralen, door hoe we in het leven staan. 

En natuurlijk is het zo dat we ook geïnspireerd kunnen 
raken door wat van buiten naar ons toekomt. We 
geloven tenslotte in de kerk dat er ook nog iets is als de 
Geest die ons inspireert. Maar dat moet ons dan wel 
eerst aangereikt worden, we moeten er opmerkzaam op 
worden gemaakt. Dat kan onder andere door met elkaar 
in gesprek te gaan en met elkaar te delen waardoor je 
geïnspireerd raakt.

Ook de tweede helft van dit seizoen delen we op kringen, 
avonden en bijeenkomsten wat ons inspireert. We delen 
met elkaar wat ons inspireert in de bijbelse verhalen, in 
muziek, in geloof, in woorden en beelden van anderen. 
Ik wens u een inspirerende tweede helft van dit seizoen 
toe!

ds. Bert Boter

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 ook 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 met elkaar in gesprek raken over meester 
Eckhart aan de hand van het boek ‘De spiritualiteit 
van Meister Eckhart, een Dominicaans mysticus in een 
multireligieuze samenleving’ red. A. van der Braak, ISBN 
9789079578757, € 22,90. Graag aanschaffen van te 
voren.

Data: ma. 13 april en 11 mei
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Plaats: de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Liturgisch bijbellezen

Op de eerste (soms de tweede) maandagochtend van 
de maand lezen we de teksten van een zondag in die 
maand. We krijgen achtergrondinformatie bij de teksten 
(worden uitgereikt) en wisselen uit wat de tekst voor ons 
betekent. We doen dat als voorbereiding op de zondag 
waarin een van de gebedsleiders uit de parochie voor 
zal gaan in de liturgieviering, en de preek zal verzorgen. 
Een inspirerend uur voor iedereen! Tevoren aanmelden 
is niet nodig.

Datum: 5 jan., 2 febr., 2 mrt.,  13 april, 11 mei, 1 juni , 
6 juli  
Tijd: 11.00 – 12.00 uur.
Plaats: Pastorie H. Laurentius, Leidseweg 102
Begeleiding: pastoraal werker Dirk Gudde

Inspireren in de bijbel

De eerste mens wordt letterlijk geinspireerd door niets 
minder dan de adem van God. Het Hebreeuwse woord 
voor inspireren komt overeen met ‘wekken’ of ‘wakker 
maken’. Die eerste keer is zeker niet de laatste keer dat 
God ons ‘wekt’. Goed om eens te kijken hoe dat in het 
Eerste Testament beschreven staat. Dat kunt u in het 
voorjaar van 2015 doen. Spreker is dhr. Jan Wesseling 
(Classicale Commissie Kerk en Israel). Voor definitieve 
datum zie website www.pgvoorschoten.nl

Plaats: Pluspunt
Opgave: Marianne Lodder, tel. 5762095 of email: 
hmlodder@zonnet.nl



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 (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: Sacristie Moeder Godskerk, ingang witte deur 
Mulderlaan
Informatie: Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail
bep.zijden@gmail.com

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

Inspiratie opdoen in de Bijbel

Data: wo. 28 jan. 25 febr. 25 mrt., 29 apr. 27 mei. 
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Plaats: Grote Zaal Rossiniflat
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

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

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

Laurentiuskoor, 
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: jokenoor@gmail.com
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: 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	en	De	Kelder:	zalen bij 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

Rondom 40

Is geloven (nog) belangrijk in je leven ?  Voel je je thuis 
in de kerk of ben je er van weg gegroeid? Een kring 
voor ieder die rondom de 40 is (erop, erboven of er 
onder, wij zijn niet streng!). Voor ieder die vragen niet 
uit de weg gaat en ervaringen wil delen. Rode draad is 
het jaarthema: INSPIREREN. Waar haal jij eigenlijk je 
inspiratie vandaan? En inspireer jij weleens anderen? 
Wij raken in gesprek aan de hand van het boekje 
‘Flexibel geloven’ Manuela Kalsky en Frieda Pruim, ISBN  
9789490708863, € 17,95. Graag opgave vooraf.

Data: 3e maandagavond 16 mrt., 20 april, 18 mei
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12 (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

‘Moslims en christenen over vrede’

Op 14 januari 2015 is er om 20 uur in Restaurant Floris 
V, Voorstraat 12, een debatavond over ‘Moslims en 
christenen over vrede’. Imam Galal Ali, die verbonden 
is aan de Stichting As-Salem in Voorschoten en pastor 
Michel Hagen van de Augustinusparochie hier in 
Voorschoten gaan over dit heikele onderwerp in gesprek. 

In verband met de voorbereidingen wordt het op 
prijs gesteld wanneer mensen die deze avond willen 
bijwonen zich van tevoren aanmelden bij Freek Bakker, 
tel. 06-13805668 of email: f.l.bakker51@online.nl. 
Op de website van de kerken is meer informatie te 
vinden.

Inspiratie dankzij de film

In februari en maart 2015 willen we drie zogenaamde 
‘Christus’-films vertonen. Dat zijn films waarin de 
hoofdpersoon de kijkers bijna vanzelf aan Jezus 
doet denken. Het zijn heel verschillende films. De 
hoofdpersonen doen aan Jezus denken, en toch 
misschien ook niet? Omdat de films een normale lengte 
hebben, beginnen we al om 19.30 uur. Na afloop van de 
film is er gelegenheid voor een kort gesprek o.l.v. Freek 
Bakker. Meer informatie op de website van de kerken 
van Voorschoten.
Vooraf aan de film is er om 18.00 uur een vastenmaaltijd 
en om 18.45 uur een vesperdienst. Maar iedereen is vrij 
alleen naar de vastenmaaltijd te gaan, alleen naar de 
vesper, of alleen naar de film.

25 februari 2015, 19.30 uur: BABETTE’S FEAST 
(Gabriel Axel, 1987), in het Bondsgebouw
Hoofdpersoon is Babette, een vluchtelinge die in een 
armoedig Deens vissersdorpje terechtkomt. De bewoners 
zijn streng protestants. Maar zij wordt warm ontvangen 
door de twee dochters van de dorpsdominee, die enkele 
jaren daarvoor overleden is. Op een bepaald moment 
wil ze haar dankbaarheid uiten door een groot diner te 
organiseren, dit roept van alles los, ook vragen over wie 
Jezus was en wat hij van ons verwacht misschien.

11 maart 2015, 19.30 uur: UNFORGIVEN 
(Clint Eastwood, 1992) in de Hoeksteen
Deze Amerikaanse cowboyfilm gaat over William Munny, 
een weduwnaar die in zijn jonge jaren cowboy is geweest. 
Het stadje waar hij woont wordt onveilig gemaakt door 
een groep cowboys. Munny treedt op en herstelt recht 
en orde. Maar wel door iemand te vermoorden. Kan 
dat, een Christus-figuur zijn, als je mensen doodschiet? 
Waarom is hij dan toch een Christusfiguur? En hoe doen 
wij dat?

18 maart 2015, 19.30 uur: TRANSCENDENCE 
(Wally Pfister, 2014) in het Pluspunt
De wetenschapper, Will Caster, probeert een machine 
te maken die zelf kan denken, maar dat ook combineert 
met emotie. Wills zoektocht naar meer kennis loopt 
echter uit op een overal aanwezige strijd om de macht. 
Niets kan hem stoppen. Wat betekent transcendentie – 
dat wat alles te boven gaat – in dit verband? En waarom 
is Will een Christus-figuur? En waarom niet?

In Beeld

INSPIREREN: Wat inspireert ons? Wie inspireert ons? 
Hoe voelt dat, als je geïnspireerd bent en kun je  inspiratie 
delen? Heeft inspiratie altijd met God en het goddelijke 
te maken?  Of met iets overstijgends, iets alomvattends, 
de grond van bestaan? Twee avonden samen kijken naar 
kunst. Wat doet dat? Kennis van kunst niet nodig, wel 
nieuwsgierige openheid! Graag opgave vooraf.

Data: ma. 9 feb., 2 mrt.
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Plaats: de Werf  
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Spiritueel Café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en 
cultuur. Plek waar ruimte is voor verschillende vormen 
van geloven, beleven en spiritualiteit.
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.

Data: zo. 1 maart met Elisabeth Brouwer, zo. 29 maart 
en 14 juni
Plaats: Kruispunt
Informatie: ds. Anki Peper

Bruggenbouwers

Data: 7 jan, 12 feb, 3 mrt.
Tijd: 20:15-22:00 uur 
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter 

Bijbelkring op donderdagmiddag

Data: 8 jan, 12 feb, 12 mrt en 9 april
Tijd: 15:00–16:00 uur 
Plaats: Hoeksteen.
Informatie: ds. Bert Boter. 


