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Alpha cursus

Bestaat uit 11 interactieve bijeenkomsten waarin je 
open kunt praten over de basis van het Christelijk geloof. 
Het is gratis, gezellig en zonder gedoe! Het maakt niet uit 
hoe lang je al in de kerk zit - vragen hebben we allemaal. 
De cursus wordt in het Engels gegeven, maar staat open 
voor iedereen. Dinsdag avonden, iedere 14 dagen, vanaf 
20 september in Noordwijk, inclusief maaltijd. 

Contact: Revd Ruan Crew

Jezus ?!

Het nieuwe jaarthema voor het kerkelijk seizoen is: Jezus. 
Vreemd genoeg waren de eerste reacties hierop een 
beetje afwijzend. Een heel jaar lang over Jezus? Of: maar 
we hebben het toch elke zondag al over Jezus? Misschien 
kent u het liedje van Robert Long nog: ‘Jezus redt, Jezus 
redt, alle mensen opgelet’. Al in die paar woorden zit een 
dubbele toon, een spanningsveld. Over Jezus ben je niet 
snel uitgepraat. Sommigen beweren dat hij een mythe 
is, anderen vinden hem een inspirerend voorbeeld. Gods 
zoon wordt hij genoemd, maar ook een herder, een 
leraar, een profeet. 

Soms: een vriend, een reisgenoot, iemand die ook nu nog 
met je meetrekt. Veel woorden die aan Jezus geplakt zijn 
of beelden die van hem gemaakt zijn hebben iets heel 
belangrijks gemeen: Jezus bestaat niet zonder andere 
mensen. Hij staat altijd in een relatie, hij is altijd met 
anderen verbonden. Spannende vraag is dan natuurlijk 
welk verband wij, als mensen van nu, met Jezus ervaren. 
Hebben wij die verbinding doorgeknipt, losser gemaakt, 
is het anders geworden, misschien wel inniger? 

Genoeg vragen om een jaar lang in kringen, 
gespresgroepen, bijeenkomsten, leerhuizen enzovoort 
mee bezig te gaan!

ds. Anki Peper

Leerhuis

Een leerhuis waarin Bijbellezing en Bijbelse Theologie 
met elkaar worden verbonden.
Wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat zeggen jullie?
vraagt Jezus aan zijn leerlingen. In dit leerhuis kijken 
wij naar de Bijbelse tekst en proberen we te ontdekken 
waarom iets er staat zoals het er staat. Daarnaast 
proberen we op het spoor te komen hoe wij diezelfde 
tekst interpreteren. Wij lezen over Messiaanse 
verwachting, over het Messias-Geheimnis, over Jezus in 
het Evangelie en in de Brieven.

Data: woensdag 12 okt. 9 nov. 30 nov. 11 jan. 8 febr. 8 
mrt.
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Pluspunt (A. v.d. Hulstlaan)
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

Leven met symbolen en rituelen

“Dat alles vertelde Jezus in beelden en zonder beelden 
sprak hij niet tot hen.” (Matt. 13) Een oeroud getuigenis 
van het samengaan van woord en beeld.
In drie ochtenden willen we samen nadenken over 
symbolen en rituelen en hun betekenis in bijbelse en 
traditionele teksten. We leggen onze eigen ervaring en 
onze vragen ernaast in het gesprek.

Data: dinsdag 25 okt., 1 en 8 nov.
Tijd: 10.00 u. tot 11.30 uur.
Plaats: Klooster Bijdorp, Veurseweg 3
Begeleiding: Pastoraal werker Dirk Gudde en zr. Baptiste 
Tuin O.P. oud-pastoraal werkster

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@
ziggo.nl

JEZUS ?!

Gemeentemiddag PGV

Wij beginnen het nieuwe seizoen dit jaar uitgebreid: op 
18 september in de kerkdienst met de ‘Startzondag’. En 
op zaterdag (!!) 24 september met een gemeentemiddag. 
Elkaar ontmoeten staat daar centraal. In gesprek raken 
met oude bekenden of nieuwe gezichten. Ontdekken 
wat elk van ons bezig houdt, waar het je eigenlijk om 
gaat. Daarom is  ‘Voor kleur kiezen’ het thema van deze 
zaterdagmiddag.  Er zijn rustige, creatieve, spannende 
of onverwachte workshops voor jong en oud en we 
sluiten af met een maaltijd. Rode draad van deze 
ontmoetingsmiddag is de uitdagende vraag: Wat is jouw 
kleur, waar kies jij voor?

Datum: zaterdag 24 september
Tijd: van 14.00 – 19.00 uur (je kunt ook tijdens de 
theepauze – begint om 15.30 uur-  instappen!)
Plaats: wij zijn te gast in de Dorpskerk van  Zoeterwoude
Info en opgave: ds. Hanna Smit en ds. Anki Peper

Protestantse Gemeente Voorschoten:
www.pgvoorschoten.nl

Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods:
www.rkvoorschoten.nl

St. James Church:
www.stjames.nl

David

Vanuit de traditie is oktober voor onze parochiekern de 
bijbelmaand. We lezen en bezinnen ons in die maand 
op een Bijbelboek, of fragmenten daaruit. Dit jaar is de 
keuze gevallen op David, als voorloper van Jezus.

We lezen gedeelten uit Samuel en Koningen op de 
zondagen. Daarnaast zullen we in oktober nader ons 
bezinnen op dit verhaal: een film over koning David, een 
zoeken naar de plaats van de fragmenten in het gehele 
Hebreeuwse testament, de vraag wat voor plaats David 
inneemt in de Joodse traditie en muziek-, tekst- en 
tekenexpressies over deze figuur.

De juiste invulling van de avonden en zondagslezingen 
zullen we na de vakantie publiceren. 

Data: woensdag 5 okt.,donderdag 13 okt., woensdag 19 
okt., donderdag 27 okt.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bondsgebouw
Informatie: Dhr. J. Naber, e-mail: joost@naber.info

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 penseel 
en kwast is niet nodig. Wel verlangen naar rust, stilte en 
verdieping. Rode draad is het jaarthema Jezus ?!. Alles 
wordt stap voor stap uitgelegd! Graag opgave vooraf.

Data: woensdag 5 okt., 2 nov.,7 dec.
Tijd: 20.00-21.15 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Jezus

Heeft Jezus ooit bestaan of gaat het om een oude 
Egyptische mythe? Kun je de historische Jezus 
eigenlijk terugvinden en is dat belangrijk? Wat hebben 
wetenschappers in de loop der tijden hierover ontdekt? 
In twee avonden willen we inzicht in en antwoord 
op deze vragen krijgen aan de hand van het thema 
nummer ‘JEZUS’ van ‘Schrift’ (een tijdschrift over de 
Bijbel). Voorbereidend leeswerk van de 5 artikelen 
wordt gevraagd (bij elkaar 30 bladzijden), de stijl is niet 
ingewikkeld. Graag opgave vooraf.

Data: woensdag 12 en 26 okt.
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper



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

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

Laurentiuskoor, 
Repeteert dinsdag 19.45-21.45 in het Bondsgebouw 
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 19.30 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
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 
uur.
Informatie Mw. A. Streeder, tel. 5613844

Andere Groepen en Activiteiten

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

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: 11 okt., 10 nov.,8 dec.,10 jan.,9 feb.,7 mrt.,20 apr.
Tijd: 20.15-22.00 uur
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis
Informatie: Katinka Fledderus, 
e-mail: wouterkatinka@hotmail.com
Bas van Benschop, 
e-mail: bjvanbenschop@hotmail.com

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: zondagavond 9 oktober en 20 november, voor 
sprekers zie website www.pgvoorschoten.nl
Tijd: 19.30/20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Kruispunt
informatie: ds. Anki Peper

Voorzitter: Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@online.nl

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS en de MOEDER GODS 
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 op maandag, woensdag, vrijdag en 
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 and 
Christmas school vacations we meet in a different venue; 
details on our website www.stjames.nl.

Raad van Samenwerkende Kerken

Debatavond 2017

Dit keer begint het debat met een toneelvoorstelling: 
‘Vlucht’ van het Mobiel Theater ‘Geurend Hooi’. Vlucht, 
letterlijk voor de oorlog, voor de situatie thuis, in je werk 
... En dan heb je allemaal een huis nodig. Wie gaat er 
voor? Het debat begint daarna meteen.

Datum: woensdag 18 jan. 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bondsgebouw
Begeleiding en opgave: Freek Bakker, tel. 06-13805668 
of e-mail: f.l.bakker51@online.nl

Woensdagmorgenkring

Elke eerste woensdagmorgen van de maand elkaar 
ontmoeten en in gesprek raken over geloven. Rode 
draad dit seizoen: JEZUS. Iedereen heeft wel een mening 
over Jezus: wetenschappers, theologen, gelovigen en 
niet gelovigen. Maar wat heb jij zelf met Jezus? Is hij een 
mens die inspireert, de zoon van God, de Messias of een 
mooi voorbeeld? Hierover gaan wij met elkaar in gesprek 
en we ontdekken welke beelden door de eeuwen heen 
ontstaan zijn. Graag opgave vooraf.

Data: woensdag 5 okt., 2 nov., 7 dec.
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Liturgisch bijbellezen

Op de eerste maandagochtend van de maand lezen we 
de teksten van een zondag in die maand. We lezen de 
teksten en wisselen uit wat de tekst voor ons betekent. 
Een inspirerend uur voor iedereen! Tevoren aanmelden 
is niet nodig.

Data: 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 dec., 2 jan.
Tijd: 11.00 – 12.00 uur.
Plaats: Pastorie H. Laurentius
Begeleiding: pastoraal werker Dirk Gudde

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. Het gebed is daarbij het 
middel bij uitstek. In de christelijke traditie kennen we 
vele soorten gebeden. Meditatie vanuit de christelijke 
traditie, waarbij steeds een bepaald gebedswoord of 
mantra wordt herhaald, is ook een vorm van bidden. 

Sinds 2007 wordt hier in Voorschoten door een 
groeiende groep mensen op deze manier gemediteerd. 
Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen 
wij regelmatig samen en wel op:

Eerste en derde donderdag van de maand
Tijd: 20.30-21.30 uur
Plaats: het Pluspunt

Tweede en vierde zaterdag van de maand
Tijd: 16.00-17.00 uur
Plaats: Bondsgebouw

U bent van harte welkom, er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Informatie: Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, 
e-mail bep.zijden@gmail.com.

Messy Church

Een creatieve en informele gezinsdienst, die we vier 
keer per jaar houden. In het bijzonder geschikt voor 
kinderen in de leeftijd van 0-12. Zingen, bijbelverhaal, 
knutselwerkjes, spelletjes, koffie en cake zijn de 
ingredienten van deze dienst, die vooral is gericht op 
internationale gezinnen, en is tweetalig (Engels en 
Nederlands). Voor actuele data zie onze website: 
www.stjames.nl, of mail naar office@stjames.nl


