GD

JEU

Wil je ook op de hoogte blijven van de activiteiten voor de
12+ jongeren? Als je je telefoonnummer doorgeeft aan Renate
Japenga via e-mail: rjapenga@hotmail.com dan word je
toegevoegd aan de Whatsapp-groep voor jongeren.

LOZ: Leuk op Zondag
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Elke derde zondag van de maand is er een ‘Leuk Op Zondag’
activiteit. Dit kan een film kijken zijn, samen koken, bezoek
aan een moskee of iets met muziek. 2 keer per jaar doen we
een bijeenkomst over identiteit met een spreker. Informatie:
Renate Japenga

Samen
Scholen

2018: jan - aug

Whatsapp-jongerengroep

GEIN

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

Palmpasen
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In de feestelijke Palmpasenviering denken we aan de intocht
van Jezus in Jeruzalem. De mensen waren blij en legden hun
mantels en takken op de grond om hem te verwelkomen. We
gaan Palmpasenstokken knutselen en daarna een optocht
lopen in de kerk. Alle kinderen en hun ouders, familieleden en
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Datum: 25 maart
Tijd: 10 uur
Plaats: Kruispunt

Veertigdagentijd
Het jaarthema van dit seizoen is gein. Gein is een heel leuk
woord, maar het schuurt wat met de thematiek van de
veertigdagentijd. Daarom gaan voor deze periode nog eens
kijken waar het woord gein vandaan komt. Het is namelijk een
Jiddisch woord dat zijn oorsprong vindt in het Hebreeuwse
chén. Chén wordt vertaald als genade en zo kwam ik uit bij
het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’. Dat is genade immers:
de liefdevolle barmhartigheid waarmee de Eeuwige naar onze
wereld kijkt en naar de mensen die daar wonen, naar ons.
Een paar jaar geleden hielden we vaak in de veertigdagentijd
filmavonden. Meestal – niet altijd – waren ze een succes.
Vandaar dat we het nog eens willen proberen. Er zijn drie films
uitgezocht met die onvoorwaardelijke liefde als achtergrond.
De avonden zijn als volgt opgebouwd. Om 18.00 uur is er een
vastenmaaltijd, om 18.45 uur een vesper, en om 19.30 uur de
filmavond. Daar beginnen we zo vroeg mee, omdat we dan nog
twintig minuten kunnen napraten.			
28 februari
De Werf bij Het Kruispunt:
LA FAMILLE BÉLIER (Eric Lartigau, 2014)
6 maart
De Hoeksteen bij de Dorpskerk:
ADAM’S APPLES (Anders Thomas Jensen, 2005)
22 maart
Het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk:		
TROUBLED WATER (Erik Poppe, 2008)
Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com,
tel. 5761130, mob. 06-13805668.

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

Voor verdere informatie over (bestaande) bijeenkomsten:
www.pgvoorschoten.nl en www.rkvoorschoten.nl

Gespreksochtenden: Godsbeelden

Lees-/gespreksgroep Laurentius

We willen drie ochtenden in maart aandacht besteden aan
ons beeld van God. Is dat in de loop van de jaren veranderd?
Herkennen we beelden die anderen hebben van God?
Ochtenden om van te leren en om elkaars eigen ervaringen te
delen en geïnspireerd te worden.

We zijn al even op weg om met elkaar het boek “God wat
ben je veranderd” te lezen en van commentaar te voorzien.
Elke laatste dinsdag van de maand komen we bij elkaar onder
leiding van Charles Horsthuis. U kunt nog steeds aansluiten, zo
niet voor dit boek, dan toch voor het volgende.

Data: 6 maart, 13 maart en 20 maart 2018
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur

Data: 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26
juni.
Tijd: 14.00u – 15.30u.
Plaats: Pastorie H. Laurentiuskerk. Leidseweg 102.

Plaats: Klooster Bijdorp, Veurseweg 3
Begeleiding: Pastoraal werkers Dirk Gudde en zr. Baptiste Tuin
O.P.
Opgeven bij: Kerkelijk bureau. Leidseweg 102 - 2251LG
Voorschoten
Telefoon: 071-561 25 08.
E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

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), laten de teksten op ons inwerken en wisselen uit
wat de dingen die we gelezen hebben voor ons betekenen.
Katholieken en protestanten zijn natuurlijk even welkom. Een
inspirerend uur voor iedereen!
8 januari (N.B.), 5 februari, 5 maart, 9 april (N.B.), 7 mei, 4 juni
(N.B.), 2 juli
Tijd: 11.00 – 12.00 uur.
Plaats: Pastorie H. Laurentius, Leidseweg 102
Tevoren aanmelden is niet nodig. Begeleiding: pastoraal
werker Dirk Gudde, (dirkgudde@parochie-augustinus.nl)

Alphacursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha
geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk
geloof.
Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je
wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat
met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen.
Je bent niet de enige: wereldwijd volgden ruim 24 miljoen
mensen een Alpha.
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een
gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende
inleiding over het christelijk geloof door een lid van ons
pastoraal team. Daarna praat je in kleine groepjes door. Alpha
biedt daarom ook ruimte om elkaar te leren kennen en van
elkaar te leren. Voor iedereen. Lijkt het je wat?
De Alpha staat open voor iedereen: parochianen, nietparochianen, belangstellenden en of wie dan ook waar ook
vandaan. Je hoeft echt geen katholiek te zijn om mee te doen.
Kijk op https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk. voor
actuele informatie over aanstaande cursussen. Je kan je
hier ook aanmelden. Een e-mail sturen, appen of bellen kan
natuurlijk ook.
Reinoud Kaasschieter, e-mail: alpha.jozefkerk@hotmail.com,
tel: 06-21680315

Een veelkleurige gemeenschap
Confessioneel, Midden-orthodox, Vrijzinnig, Evangelisch,… Er
zijn nogal wat stromingen binnen het kerkelijk landschap in
Nederland en ook in Voorschoten. De protestantse gemeente
Voorschoten wil een veelkleurige gemeente zijn, zo staat in
haar beleidsplan LEV. Maar wat betekent dat eigenlijk? En
hoe doen we dat in de praktijk? In een aantal bijeenkomsten
verdiepen we ons in de achtergronden van diverse stromingen,
maar gaan we vooral met elkaar in gesprek over waar we zelf
staan, wat ons bindt en wat we elkaar te bieden hebben.
Nadere informatie over waar en wanneer volgt via Kerkklok,
weekbrief en website.

Bruggenbouwers
We volgen dit jaar een gecombineerd programma. Op de
donderdagavonden zal ds. Bert Boter aandacht besteden aan
de tweede thriller van de Leidse schrijver Jeroen Windmeijer,
het boek is getiteld het “Paulus Labyrint”. Het zal een
historische en theologische speurtocht worden door de Leidse
geschiedenis en de Leidse binnenstad. Wij sluiten deze drie
avonden af met een speurtocht langs de in het boek genoemde
historische plekken in Leiden.
Op de dinsdagavonden zullen wij met elkaar spreken over
actuele onderwerpen. Deze avonden worden begeleid door
Hans van Kempen , zoveel als mogelijk zal ds. Bert Boter hierbij
ook aanwezig zijn.
Plaats: Hofvliet 150 (behalve 8 februari, dan Jan van
Galenlaan 10)
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Data: dinsdag 9 januari, donderdag 8 februari, dinsdag 6
maart, donderdag 5 april .
Speurtocht en eten in Leiden: In onderling overleg .
Nadere informatie: ds. Bert Boter en Hans van Kempen

Spiritueel Café
Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur.
Plaats waar ruimte is voor verschillende vormen van geloven,
beleven en spiritualiteit. U bent van harte welkom!
Data:
4 februari: André Droogers over Zingeving als spel
15 april: Kathleen Nieuwenhuisen over Religieuze kunst
Tijd: vanaf 19.30 u inloop met koffie/thee. Om 20.00 uur
voordracht en muziek. 21.00 uur gelegenheid tot gesprek met
gastspreker en een drankje
Plaats: Kruispunt

