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GROEIEN

Liturgisch bijbellezen

Op de eerste maandagochtend van de maand lezen we 
de teksten van een zondag in die maand. We krijgen 
achtergrondinformatie	bij	de	teksten	(de	teksten	worden	
uitgereikt) en we wisselen in een open en veilige sfeer 
uit wat de tekst voor ons betekent. Het is een eenvoudig, 
informatief,	 maar	 vooral	 	 heel	 inspirerend	 uur	 voor	
iedereen! Tevoren aanmelden niet nodig.

Datum:  7 sept.,  5 okt.,  2 nov., 7 dec., 4 jan.
Tijd:  11.00-12.00 uur
Plaats:	Pastorie	H.	Laurentius
Begeleiding: Dirk Gudde

Meditatief schilderen

Niet heel veel woorden – geen ingewikkelde begrippen. 
Maar luisterend naar jezelf ontdekken wat jij vindt, voelt 
en	gelooft	en	beleeft	doordat	 je	er	 vorm	en	kleur	aan	
geeft.	Dat	is	meditatief	schilderen.	Ervaring	met	verf	en	
kwast	 is	 niet	 nodig.	Wel	 verlangen	 naar	 rust,	 stilte	 en	
verdieping. Rode draad is het jaarthema GROEIEN.  Alles 
wordt stap voor stap uitgelegd! Graag opgave vooraf.

Data: wo. 7 okt. , 4 nov., 2 dec.
Tijd: 20.00-21.15 uur
Plaats:  De Werf  
Begeleiding en opgave:  ds. Anki Peper

Groeien

Als thema voor het Kerkenwerkseizoen 2015-2016 is 
GROEIEN gekozen, een woord waarbij je heel wat kunt 
denken. We hebben de mogelijkheden vast verkend  
voordat we keuzes maakten voor het aanbod. Het 
groeien van kinderen komt misschien als eerst boven. Of 
het groeien van de economie. Maar ik noem nog andere 
mogelijkheden. 

Waar	veiligheid	is	in	de	omgang	met	elkaar	groeit	(zelf-)
vertrouwen,	je	samen	verdiepen	geeft	inzicht,	oefening	
baart kunst, door het leven heen je stapel je wijsheid op 
wijsheid. 

In de kerk komen kinderen en jonge mensen: open, 
nieuwsgierig naar God en zingeving. Daar ontmoeten 
ze ouderen die graag over hun levenservaring vertellen. 
Jong en oud kunnen elkaar helpen bij de zoektocht naar 
God en bij de vraag wat geloven betekent. 

In	 deze	 folder	 treft	 u	 een	 gevarieerd	 aanbod	 van	
bijeenkomsten	om	in	het	seizoen	Vorming	en	Toerusting	
van de Kerken in Voorschoten te groeien in wijsheid, 
kennis, geloof.

ds. Hanna Smit

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	
iedereen		rondom	de	40		(erop,	erboven	of	er	onder,	wij	
zijn niet streng!). Voor wie vragen niet uit de weg gaat 
en ervaringen wil delen. Rode draad is het jaarthema: 
GROEIEN.	Ben	jij	in	de	loop	der	jaren	veranderd	als	mens?	
Kijk je anders tegen dingen aan, vind je dat je gegroeid 
bent?	En	hoe	is	met	geloven?	Ter	voorbereiding	zijn	er		
steeds een aantal vragen en soms een tekstje/gedicht/
verhaaltje.  Veel eigen inbreng gewenst!  Graag opgave 
vooraf.

Data: ma. 5 okt.,  2 nov., 30 nov.
Tijd: 20.00-21.45 uur  
Plaats:		Kon.	Wilhelminalaan	12		(pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

Bijbelmaand oktober - Eerste Johannesbrief

Graag aanmelding voor een of meer avonden via het 
kerkelijk bureau.

Aanvang alle avonden : 20.00 uur
Plaats:	7	okt.	:	Pastorie	H.Laurentius
             14, 21 en 28 okt.: Bondsgebouw

7 Oktober:  Avond 1: Historisch
De historische achtergronden van de Eerste 
Johannesbrief en over de eerste christelijke gemeenten. 
Een	 lezing	 door	 Juliëtte	 van	 Deursen,	 katecheet	 en	
docent.

14	oktober:	Avond	2:		Augustinus
Augustinus	 over	 de	 Eerste	 Johannesbrief.	 De	
patroonheilige	 van	 de	 parochie,	 de	 H.	 Augustinus	
heeft	 een	 uitgebreide	 serie	 preken	 gehouden	 over	 de	
eerste Johannesbrief. Inleiding door Hans van Reisen 
(Augustijns	Instituut).	Daarna	lezen	we	onder	zijn	leiding	
enkele boeiende passages.

21 oktober: Avond 3: Exegese
De Eerste Brief van Johannes: Opbouw en betekenis. 
R.K. pastor, docent en exegeet Henk Bloem leidt ons in 
in de Eerste brief van Johannes. Welke opbouw kunnen 
we	ontdekken,	welke	betekenis	heeft	dit	bijbelboek?

28 oktober: Avond 4: Theologie
We buigen ons over de theologie van de Eerste brief van 
Johannes.	Welke	 gedachten	 zitten	 er	 achter	 de	 tekst?	
Welke theologische strijdpunten en inzichten komen 
aan	de	orde?	Wat	leren	we	van	deze	brief	voor	ons	eigen	
geloof.  Inleider: Nog niet bekend.

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

Debatavond: ‘Meer zorg of juist niet’

Op 13 januari 2016 organiseert de Raad van 
Samenwerkende Kerken een debatavond over het  thema 
‘Meer of juist minder zorg’. Tegenover elkaar staan dit 
keer dr. Archibald van Wieringen van de Universiteit 
van Tilburg en mw. Lineke van de Scheur  van ‘U Staat 
Centraal’ in Voorschoten.

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie:	 Restaurant	 Topaz	 Vlietwijk,	 Professor	
Einsteinlaan 2 in Voorschoten
Begeleiding en opgave: Freek Bakker, tel. 06-13805668 
of email: f.l.bakker51@online.nl

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 



Wijsheid komt met de jaren

Een gesprekskring voor bewoners van de Rossini- en 
Wagnerflat	 of	 wie	 in	 de	 buurt	 woont	 en	 wijzer	 wil	
worden. Een klein uurtje aan het eind van de middag 
om met elkaar te praten over een stukje uit de Bijbel en 
wijzer te worden van elkaars ervaring en inzichten. Wij 
gaan op zoek naar oude mensen in de Bijbel: Abraham, 
Mozes, Metusalem, Simeon, de Oude Wijze uit het boek 
Daniël, enz. 

Data: wo. 2 sept., 30 sept.. 28 okt. 25 nov. 27 jan. 24 febr. 
30 mrt. 20 apr. en 18 mei
Tijd: 16.00 uur
Plaats:	grote	zaal	van	de	Rossininflat
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Woensdagmorgenkring

Elke eerste woensdagmorgen van de maand elkaar 
ontmoeten en in gesprek raken  over geloven. Rode 
draad dit seizoen: Groeien. Groei  je als mens je leven 
lang	–	of	wordt	je	‘alleen	maar’	ouder?		En	kun	je	groeien	
in	geloven?	Betekent	dat	dan	steeds	meer	zekerheid	of	
steeds	meer	loslaten….?	Graag	opgave	vooraf.

Data: wo. 7 okt., 4 nov., 2 dec.
Tijd:  10.15-11.30 uur 
Plaats:  De Werf  
Begeleiding en opgave:  ds. Anki Peper

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	in	het	Bondsgebouw	(tot	1	oktober	
in de Moeder Godskerk)
Info: H. Karis, tel. 5618898, h.karis@hotmail.com of R. Bot 
(dirigent),	tel.	030-2368071,	botnobel@xs4all.nl

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

Toenemen in wijsheid

Een leerhuis is in het gesprek met elkaar groeien 
in inzicht, wijsheid, kennis, ontdekken hoe God en 
mensen met elkaar verbonden zijn. In de Bijbel staan 
een aantal boeken met wijsheidsliteratuur. In het oude 
Israel betekent wijsheid: leven met God. Wij lezen in 
dit Leerhuis in de boeken Prediker, Spreuken en Job de 
reactie	van	mensen	op	het	Woord	van	God.

Data: wo. 14 okt. 11 nov. 9 dec. 13 jan. 10 febr. 9 mrt. 
(tweede	woensdag	van	de	maand)
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Pluspunt 
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Geloof in de publieke ruimte

Rowan	 Williams	 (o.a	 voormalig	 lid	 van	 het	 Britse	
Hogerhuis	 en	 hoofd	 van	 de	 Anglicaanse	 Kerk)	 schrijft	
over secularisering en de vraag of kerk en staat te 
scheiden zijn. Misschien neemt de zeggenschap van 
kerken in de samenleving af, maar de invloed van religie 
neemt toe. We lezen de inleiding en de hoofdstukken 
over	 het	 milieu,	 de	 economie	 en	 gerechtigheid	 in	 de	
gemeenschap.

Data: do. 8 okt. di. 17 nov. do. 21 jan. di. 25 febr. 
Tijd: 20.00 uur
Plaats:	De	Werf	of	Hoeksteen	(let	op	Weekbrief)
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

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!

Data: 6 okt., 5 nov., 8 dec., 7 jan., 9 feb., 3 mrt., 19 apr. 
Tijd:  20:15-22:00 uur 
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Informatie:	ds.	Bert	Boter

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, dit najaar lezen we uit het boek Daniël. 
Iedereen kan en mag meedoen, of u nu zeer goed thuis 
bent in de Bijbel, of dat u er juist in huis wilt raken: u 
bent van harte welkom!

Data: 1 okt., 29 okt., 17 dec., 21 jan., 11 feb. en 17 mrt. 
Tijd: 15:00 – 16:00 uur 
Plaats:  de Hoeksteen
Informatie:	ds.	Bert	Boter

Kookworkshop Bijbels koken

Wat	 at	 en	 dronk	 men	 in	 de	 tijd	 van	 de	 Bijbel?	 	 Was	
de ‘verboden vrucht’ uit de hof van Eden echt een 
appel?	Wat	 is	een	Petrusvis	eigenlijk?	Wat	zat	er	 in	de	
schotel	 waar	 Jezus	 tijdens	 het	 laatste	 avondmaal	 zijn	
brood	in	doopte?	In	de	Bijbel	staan	geen	kant	en	klare	
recepten met exacte hoeveelheden, ingrediënten en 
bereidingswijzen, maar a.d.h.v. fragmenten kunnen we 
ons wel een voorstelling maken van wat de Bijbelse pot 
schafte.	 Daarmee	 gaan	we	 in	 deze	 kookworkshop	 aan	
het	werk.	We	ontdekken	wat	er	in	Bijbelse	tijden	op	het	
menu	stond	en	leren	iets	over	de	Bijbelse	symboliek	van	
het eten. We gaan zelf een aantal gerechten koken en 
daarna natuurlijk samen eten. De recepten krijgt u mee 
naar huis. 

Datum: vrij.  2 okt.
Tijd: 17.00 uur. 
Plaats:  Hoeksteen
Aantal	personen:	max.	20	personen	(dames).	
Kosten: 15 euro p.p. incl drankjes. 
Leiding en opgave:  Caroline Heijer en Babs v.d. Schoot, 
eten@pgvoorschoten.nl of telefonisch alleen ’s avonds 
071-5613635 / 0630068152.   
Graag aangeven of u vegetarisch eet of andere 
dieetwensen hebt.

Bloemen in de liturgie

Elke	zondag	zijn	er	bloemen	in	de	kerk.	Ze	spreken	mee	
in de liturgie: het boeket gaat als blijk van meeleven 
naar een gemeentelid en daarmee wordt het omzien 
naar elkaar zichtbaar in de bloemen en uitgesproken. De 
bloemschikkers	letten	bij	hun	keuze	op	kleur	en	aard	van	
de zondag. Er kan nog meer met “bloemen in de kerk”.  
Op een dag in november gaan we het uitproberen.

Datum,	plaats	en	tijdstip	volgen	in	Kerkklok	en	Weekbrief
Opgave bij ds. Hanna Smit

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 
vragen,	nagesprek,	ontmoetingen	en	een	glaasje.

Data:	zo.	4	okt.	en	29	nov.	(voor	sprekers	zie	website)
Tijd: 19.30/20.00-22.00 uur
Plaats: Kruispunt
Informatie:	ds.	Anki	Peper

Hoe groeide de wereld?

Het scheppingsverhaal bestaat niet. De bijbel kent 
verschillende versies en wanneer we de blik wat wijder 
richten, dan blijken er nog meer scheppingsverhalen te 
bestaan. In vier avonden verkennen we deze verhalen. 
Wat	vertellen	zij?	En	waarin	verschillen	ze?	Hebben	ze	
elkaar beïnvloed of staan ze volledig los van elkaar.  Deze 
en andere vragen komen aan de orde. 

Data:  27 okt. 3 dec., 2 feb., 17 mrt. 
Tijd: 20.00-22.00 uur, 
Plaats: de Werf
Informatie:	ds.	Bert	Boter

Raad van Samenwerkende Kerken


