2018: sept - dec

Samen
Scholen

Liturgisch bijbellezen

Het Paulus Labyrint

Op Woensdagmorgen

Op de eerste maandagochtend van de maand lezen we
met een leuke (oecumenische) groep mensen de teksten
van de lezingen een zondag, later die maand. De teksten
worden uitgereikt. Daarna spreken we erover, en krijgen
wat achtergrond informatie. Aanmelden is niet nodig,
iedereen van harte welkom!

In 2017 verscheen de opvolger van ‘De bekentenissen
van Petrus’, een boek van Jeroen Windmeijer, met
als titel ‘Het Paulus Labyrint’. Ook dit boek is weer
reuzespannend en speelt zich wederom in Leiden af. De
schrijver weeft tal van religieuze feiten en fictie door zijn
verhaal heen. In vier avonden bespreken we dit boek
met elkaar. Wat is er feit? Wat is fictie? En welke vragen
stelt dit boek aan ons geloof?

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over leven en
geloven. Samen vragen en zoeken naar mogelijke
antwoorden. Rode draad is het thema van dit seizoen:
‘Delen’. Wat wil je met anderen delen, wat deel je
met mensen voor je, wat zou je willen delen met een
komende generatie? In het gesprek betrekken we ook
bijbelgedeeltes die voor komende zondagen op het
rooster staan. Graag opgave vooraf.

Data: 11 okt., 12 nov., 17 jan., 18 feb.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter

Data: woensdagmorgen 3 okt., 31 okt., 28 nov.,
Tijd: 10.15 tot 11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Data: 3 september (o.l.v. gebedsleider Joost Naber), 1
okt., 5 nov., 3 dec.
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Plaats: Pastorie H. Laurentiuskerk
Begeleiding: Pastoraal werker Dirk Gudde

DELEN
Cursus- en activiteitenprogramma
Voorschotense Kerken

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! Naast afwisselende onderwerpen, lezen
we dit jaar ook gedeelten uit ‘Het Oerboek van de mens’.
Data: dinsdag 2 okt., donderdag 8 nov., dinsdag 27
nov., donderdag 10 jan., dinsdag 5 feb. en donderdag 7
maart
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: Hofvliet 150
Informatie: ds. Bert Boter en Hans van Kempen

Delen

Leesgespreksgroep Laurentius

Delen, dat is het thema dat we kozen voor het komende
jaar. Bijna alles kun je met elkaar delen: verdriet,
vreugde, geheimen, ervaringen en zorgen. Maar ook
enthousiasme, een mooi gedicht, een muziekstuk dat je
hoorde waar je graag een ander deelgenoot van maakt.
En al dat delen heeft een bijzondere eigenschap: het
werkt vaak als een vermenigvuldiging. Zoals wanneer je
het licht van een kaars deelt met andere kaarsen. Het
licht wordt dan alleen maar meer. Zo werkt het ook
voor verhalen die je met elkaar deelt: het wordt er niet
minder van, integendeel.

In onze parochiekern zijn wij afgelopen jaar van start
gegaan met een nieuwe lees- en gespreksgroep onder
leiding van een pastoraal werker vanuit Noordwijk,
Charles Horsthuis.

In het komende seizoen hopen we veel met elkaar te
delen: verhalen van geloof, hoop en liefde. Ervaringen
van verdriet en vreugde. Ontdekkingen in boeken,
muziek en kunst.
En er zij nog maar eens op gewezen: al deze kringen
worden in oecumenisch verband aangeboden. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd ook daarin van harte te
delen. Rooms Katholiek, Anglicaans, PKN, of nog anders:
iedereen is overal welkom. Zo delen wij met elkaar!
ds. Bert Boter

We gaan uit van een boek en bespreken steeds een
hoofdstuk of een gedeelte daarvan. We kiezen samen
welk boek we willen bespreken en hoe we hier mee
omgaan.
De groep komt iedere laatste dinsdag van de maand om
14.00u bij elkaar in de pastorie van de H. Laurentius.
Rond 15.30u sluiten we ons gesprek af.
Op dinsdag 25 sept. komen we weer voor het eerst bij
elkaar. Dan bespreken we het boek:
Schoonheid ervaren - Anselm Grün
ISBN: 9789025904494
Uitgeverij: Have, Ten
Wilt u meedoen? U wordt uitgenodigd u aan te sluiten.
Kom een keer langs om te kijken of het wat voor u is.
Wilt u dit dan wel even opgeven bij Joost Naber? Graag
per email: joost@naber.info

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 het geloof en het leven van alledag.
Nieuwe leden ook uit de RK parochie en allen die
geïnteresseerd zijn, hartelijk welkom.
Data: Iedere 2e donderdag van de maand
Tijd: 10.00 uur
Plaats: de Werf
Opgave: Nanne de Geus, tel. 071-5315918, e-mail:
nannedegeus@hotmail.com

PREDIKANTEN
Ds. A. Peper
Ds. B. Boter
Ds. W. de Boer

Kon. Wilhelminalaan 12
Tel. 071-8873350
E-mail: ankipeper@hotmail.com
J. Van Heemskercklaan 81
Tel. 071-5289585
E-mail: bertboter@ziggo.nl
De Oude Wereld 121
2408 TL Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 608505
E-mail:
willemmdeboer@kpnplanet.nl

Expositie 150 jaar H. Laurentiuskerk
In het kader van het 150-jarig bestaan van de H.
Laurentiuskerk is er in museum Voorschoten een kleine
expositie over de geschiedenis van de kerk. Deze duurt
nog tot 30 september. Het museum is geopend op
woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Toegang 4 euro (gratis voor Vrienden en voor kinderen
onder de 13). In de periode van de expositie zal de H.
Laurentiuskerk op twee zaterdagmiddagen extra te
bezichtigen zijn: 25 aug. en 15 sept., van 13.00 uur tot
15.00 uur.
Data: Tot en met 30 sept. (expositie); 24 aug., 15 sept.
(H. Laurentiuskerk)
Plaats: Voorstraat 17, 2251 BL Voorschoten (museum) /
H. Laurentiuskerk
Informatie: pastoraal werker Dirk Gudde

Protestantse Gemeente Voorschoten:
www.pgvoorschoten.nl
Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods:
www.rkvoorschoten.nl
St. James Church:
www.stjames.nl

R.K. PASTORAAL WERKER
D. Gudde
p/a Leidseweg 102
Tel. 071-5612508
E-mail:
dirkgudde@parochie-augustinus.nl
CHAPLAIN
Revd Ruan Crew

Chopinlaan 17
Tel. 071-5613020
E-mail: ruan@stjames.nl

VOORZITTER RAAD VAN SAMENWERKENDE KERKEN
Ds. Freek Bakker E-mail: f.l.bakker51@online.nl

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

Bijbelkring op donderdagmiddag

Meditatief Schilderen

Spiritueel café

Christelijke Meditatie

We komen maandelijks een uurtje bij elkaar en
bespreken dan een Bijbeltekst. Meestal zal dat de tekst
zijn die een van de komende zondagen in de kerk ook
wordt gelezen, maar er is ook ruimte voor eigen inbreng.
Iedereen kan en mag meedoen, of u nu zeer goed thuis
bent in de Bijbel, of dat u er juist in thuis wilt raken: u
bent van harte welkom!

Niet heel veel woorden – geen ingewikkelde begrippen.
Maar een korte tekst, een paar zinnen. Al 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 ‘Delen’. Alles wordt stap voor stap
uitgelegd! Graag opgave vooraf.

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en
cultuur. Plaats voor verschillende vormen van geloven.
Jaarlijks 5 bijeenkomsten, altijd op zondagavond. U bent
welkom vanaf 19.30 uur voor koffie en thee, om 20.00
uur is er een voordracht en muziek, omstreeks 21.00
uur is er gelegenheid tot gesprek met de gastspreker,
ontmoetingen en een drankje.

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, 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 persoonlijk meditatie te ondersteunen komen we
regelmatig samen:

Data: 20 sept., 18 okt., 29 nov., 17 jan., 21 feb., 21 maart.
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur
Plaats: Tenzij anders vermeld (in verband met de
verbouwing van de kerk en de Hoeksteen) in de
Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Maria, vrouw van geloof
Eeuwenlang is Maria door de katholieke gelovigen
vereerd en aanbeden als de Moeder Gods en Middelares.
Dat gebeurde met de meest verheven aanspreektitels:
“Ivoren toren, Gouden huis, Ark van het Verbond”. Na
het Tweede Vaticaans Concilie, in de zestiger jaren van
de twintigste eeuw, is Maria in de godsdienstige beleving
van veel mensen meer op de achtergrond geraakt, maar
ook opnieuw ontdekt als een krachtige gelovige vrouw.
Zij bleef een dierbaar en vertrouwd aanspreekpunt, in
wie velen zich herkennen. We gaan drie ochtenden in het
najaar met Maria op weg, op de inmiddels vertrouwde
oecumenische gespreksochtenden voor katholieken en
protestanten in Klooster Huize Bijdorp, in reflectie en
met aandacht voor eigen ervaringen.
De eerste morgen valt nog in de Mariamaand oktober:
Data: dinsdag 30 okt., 6 nov. en 13 nov.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: Klooster Huize Bijdorp
(Veurseweg 3 –
Voorschoten)
Begeleiders: Pastoraal werker Dirk Gudde en zr. Baptiste
Tuin O.P.
Aanmelden: bij het kerkelijk bureau van de r.k.
parochiekern

Data: woensdagavond 3 okt., 31 okt., 28 nov.
Tijd: 20.00-21.15 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Data: 30 sept. en 11 nov. (zie voor informatie over
spreker website: www.pgvoorschoten.nl ).
Plaats: Kruispunt
Informatie: Arend-Jan Eshuis, e-mail: arendjaneshuis@
gmail.com

In Beeld

Andere Groepen en Activiteiten

‘Kunstenaars durven zich bij uitstek bloot te stellen aan
fundamentele vragen. Het wezen van de kunst is misschien
wel het bezweren van de existentiële, menselijke angst.
Kunst kan de mens een spiegel voorhouden. Soms heel
rechtstreeks, rauw en confronterend. Soms indirect,
subtiel verpakt’.

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. 071-5313026.

Drie avonden samen kijken naar kunst – al ziende
ontdekken wat het met jou doet. Met elkaar delen wat
je waarom raakt. Elke avond staat één of twee werken
van een actuele tentoonstelling centraal. Kennis van
kunst niet nodig, wel nieuwsgierige openheid! Graag
opgave vooraf.
Data: maandagavond 1 okt.: ‘Stage of Being’ Museum
Voorlinden Wassenaar
29 okt.: ‘Giacometti-Chadwick - Facing fear’ Museum de
Fundatie Zwolle
26 nov.: ‘Alexej Von Jawlensky - Expressionisme En
Devotie’ Gemeentemuseum DenHaag
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Cantorijen en Koren
Voorschotense Cantorij PGV,
repeteert vrijdagavond 19.00-20.00 uur in de Werf.
Inloopconcerten in okt. en nov., jan. tot en met juni iedere
derde zondag van de maand van 16.00 -17.00 uur in het
Kruispunt.
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. 071-561 22 13
Laurentiuskoor,
Repeteert dinsdag 19.45 - 22.15 uur in het Bondsgebouw
Info: H. Karis, tel. 5618898, h.karis@hotmail.com of
R. Bot (dirigent), tel. 030-2368071, botnobel@xs4all.nl

Eetcafé
Vanaf 29 aug. op woensdag in de oneven weken (behalve
de schoolvakanties) van 18.00 uur 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. 071-5313067,
e-mail: JacobSwager@cs.com of Leon Cornelissen,
tel. 071-5618259.
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. 071-5613844
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. 071-5613844
Inloopconcerten Kruispunt Voorschoten (2018-2019)
De Protestantse Gemeente Voorschoten stelt iedere
3e zondag van de maand met genoegen een podium
beschikbaar voor lokale amateurmusici en nodigt u ook
het komende seizoen van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er de
mogelijkheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage.
Op 20 januari 2019 wordt voor de 10e keer het Open
Podium georganiseerd. Iedere Voorschotenaar mag hier
zijn of haar muzikale kwaliteiten ten gehore brengen
door zang en muziek. Traditiegetrouw is dit een jaarlijks
terugkerende festijn.
Meer informatie over het programma voor het
aankomende seizoen: www.pgvoorschoten.nl – “Muziek
in de Kerk”.

Op iedere zaterdagmiddag:
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Plaats: Bondsgebouw, Leidseweg 100, naast de H.
Laurentiuskerk
Op de eerste en derde donderdag van de maand
Tijd: 19.30-20.30 uur
Plaats: Het Pluspunt, Abraham v.d. Hulstlaan (naast de
Ontmoeting)
U bent van harte welkom.
Informatie: Bep van der Zijden, tel: 071-5615354, e-mail:
Bep.zijden@gmail.com
Ook kunt u onze site raadplegen: www.wccm.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. 071-5612508 (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. 071-5614078
De Hoeksteen is de zaal naast de Dorpskerk
Kruispunt: Schoolstraat 2, 2251 BH, tel. 071-5617455
De Werf en De Kelder: zalen bij het Kruispunt
Ontmoeting: Jan Evertsenlaan 2, 2253 XG,
tel. 071-5720956
Het Pluspunt is de zaal achter de Ontmoeting
Kerkelijk Bureau PGV: Kerkplein 2, 2251 BS,
tel. 071-5614078,
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.

