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Cursus- en activiteitenprogramma
Voorschotense Kerken
JAARTHEMA

BEZIELING

Wil je meer informatie over wat hier wordt aangeboden? Ga dan naar de
websites: www.dorpskerkvoorschoten.nl & www.rkvoorschoten.nl.
Je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met degene die de kring of
activiteit aanbiedt. Adressen, telefoonnummers en emailadressen staan
aan het eind van de folder.

OP ZONDAG
Spiritueel Café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur, ruimte voor verschillende
vormen van geloven, beleven en spiritualiteit. Met een spreker/ster, muzikale omlijsting
en ruimte voor vragen, ontmoeting en gesprek, onder het genot van een glaasje.
Data: 6 februari Mantra zingen met Maria Rosenmöller.
24 april nog niet bekend.
Tijd: 15.30-17.30 uur | Plaats: Dorpskerk
Info: ds. Anki Peper

Inloopconcerten

Iedere derde zondag van de maand van 16.00 uur tot 17.00 uur in de Dorpskerk
behalve op 17 apr. en in juli en augustus.
Data: 20 februari Klezmer; 20 maart gitaar en fluit; 15 mei improvisatie met orgel en
piano 19 juni de zomereditie van het Open Podium, drie uur muziek van 14 tot 17 uur.
Info: Maria Rosenmöller

OP MAANDAG
Leesclub Laurentius

Elke laatste maandag van de maand bespreken we één of
meer gedeeltes van een boek o.l.v. een pastoraal medewerker.
Opgave: naberjoost@gmail.com

OP DINSDAG
Boekbespreking

De 4e dinsdagochtend van de maand, van 10.00 uur tot 11.30 uur bespreken we een
met elkaar uitgekozen boek.
Plaats: bij iemand thuis
Info en opgave: Nanne de Geus, 071 - 5315918

OP WOENSDAG
Woensdagmorgenkring

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over leven en geloven, op een nieuwsgierige
en open wijze. Samen vragen en zoeken. Rode draad: het jaarthema BEZIELING.
Data: woensdag 23 februari, 23 maart, 20 april ,18 mei en 6 juli
Tijd: 10.15 tot 11.45 uur | Plaats: ‘t Voorhuys
Info en opgave: ds. Anki Peper

Lunch gesprekken

Met elkaar lunchen (een broodje met soep) èn in gesprek raken rond een boeiend en
actueel onderwerp. Dat gespreksonderwerp wisselt, maar heeft te maken met de tijd
van het jaar. Kosten per lunch: 3 euro.
Data: woensdag 23 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei en 6 juli
Tijd: 11.45 inloop, aanvang 12.00 uur - 13.30 uur
Plaats: ’t Voorhuys
Opgave (noodzakelijk!) en info: ds. Anki Peper

Debatavond

Spreekster op de debatavond is Professor Ingrid Robeyns. Zij is uitgenodigd vanwege
haar interessante boek ‘Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?’ De kloof tussen
arm en rijk is wereldwijd erg groot, maar ook in ons land. We staan eveneens stil bij
de armoede in Voorschoten zelf.
Datum: 9 februari 2022, 20.00 uur, Dorpskerk of online
Opgave: ds. Freek Bakker

Het Eetcafé

Het Eetcafé is verhuisd naar het Voorhuys! Kosten: bescheiden bijdrage
Data: vanaf 2 februari, elke 2 weken
Tijd: 17.15 uur inloop met koffie en thee; 17.45 uur start maaltijd
Opgave (noodzakelijk!): jacobswager@cs.com of 071 - 5313067
Indien afwezig: Léon Cornelissen 071 - 5618259

Oecumenisch Actueel avondgebed

Bidden, zingen en luisteren n.a.v. een actueel onderwerp.
Data: 1e woensdag van de maand | Tijd 19.00 -19.30 uur
(met voorafgaand om 18.30 uur het rozenkransgebed)
Plaats: H. Laurentiuskerk
Met: Gebedsleider Joost Naber en organiste Louise Hillen

OP DONDERDAG
Bijbelkring op donderdagmiddag

We bespreken bijzondere Bijbelverhalen. Specifieke kennis vooraf is niet nodig.
Data: 3 februari, 3 maart en 7 april
Tijd: 14.30 tot 15.30 uur
Plaats: Grote zaal in ’t Voorhuys
Opgave en info: ds. Bert Boter

OP VRIJDAG
Gebed aan huis

Met elkaar bidden in huiselijke kring, voor o.a. eigen zorgen,
familie, vrienden, buurtbewoners, land, onze regering, enz.
Data: vrijdag om de 14 dagen van 10.00 tot 11.00 uur
Info: Nanne de Geus, 071 - 5315918

Repetities cantorij PGV

Data: elke vrijdag (vanaf 4 februari) van 19.00 tot 20.00 uur
Plaats: Dorpskerk
Info: Maria Rosenmöller

OP ZATERDAG
Paaskaars maken

In de kerk brengen we met Pasen de nieuwe Paaskaars binnen. In deze workshop
kun je je eigen Paaskaars maken. Je krijgt uitleg over de achtergrond, de betekenis en
het gebruik van de Paaskaars. Maar ook over de symbolen die je kunt verwerken en
de betekenis van de verschillende kleuren in de traditie. Materiaal is aanwezig.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Opgave vooraf is belangrijk, je kunt dan ook
het gewenste formaat van de kaars opgeven.
Datum: zaterdag 19 maart
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Plaats: ’t Voorhuys
Begeleiding Babs van der Schoot en ds. Anki Peper

Christelijke meditatie

Het is goed tijd te nemen om stil te worden en God toe te laten in het vaak drukke en
gehaaste leven. Om persoonlijke meditatie te ondersteunen komen wij regelmatig
samen. Meer over christelijke meditatie: wccm.nl
Data: elke zaterdagmiddag
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Plaats: Bondsgebouw
Info: Bep van der Zijden, 071 - 5615354, e-mail: bep.zijden@gmail.com

Symposium over Bezieling

Wat de inhoud precies gaat zijn houden we nog even voor ons. Maar de datum mag u
alvast noteren: 21 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Met het oog op het naderend afscheid
van ds. Willem de Boer organiseren we een symposium waar ds. Willem de Boer, ds.
Bert Boter en ds. Anki Peper met elkaar in gesprek zullen gaan over Bezieling.
Uiteraard wordt het geheel bezield afgesloten met een borrel.
Datum: 21 mei | Tijd: 15.00 tot 17.00 uur | Plaats: Dorpskerk

DIVERSE DAGEN
Geloven vandaag - Leeskring

Voor mensen die met beide benen in de wereld staan en die zich afvragen wat de
betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven. Viermaal per jaar met elkaar in
gesprek aan de hand van een prikkelend boek. Dit seizoen beginnen we met ‘De kerk
is fantastisch!’ van de Vlaamse theoloog Rik Torfs. Van de achterflap: “De beschrijving
van de kerk in dit boek is niet altijd mooi. Dat weerhoudt Torfs er niet van haar zeer te
waarderen.” Wat zijn onze beelden van de kerk? Welkom!
Info: Juliette van Deursen (06 - 10247530, juliettevandeursen@planet.nl) of
Govert-Jan de Vrieze (06 - 48133688, gjdevrieze@yahoo.com)

Vastenmaaltijd

Er zijn 2 vastenmaaltijden in de Veertigdagentijd.
Data: dinsdag 22 maart | Tijd: 18.00 uur | Plaats: Bondsgebouw
woensdag 6 april | Tijd: 18.00 uur | Plaats: ’t Voorhuys
Indien door corona noodzakelijk, is er een online-vorm
Opgave (noodzakelijk!): ds. Freek Bakker

Filmavonden

Er zijn 2 filmavonden in de Veertigdagentijd (aansluitend op de vastenmaaltijd)
Datum: dinsdag 22 maart, Selma (Ava DuVernay, 2014). Een film over de eerste
protestacties van Martin Luther King in het zuiden van de Verenigde Staten.
Tijd: 19.40 uur | Plaats: Bondsgebouw
Datum: woensdag 6 april, Dead Poets Society (Peter Weir, 1989). Een film over een
kostschool waar jongens worden opgeleid voor vooraanstaande Amerikaanse
universiteiten.
Tijd: 19.40 uur | Plaats Dorpskerk
Indien door corona noodzakelijk, is er een online-vorm.
Opgave (noodzakelijk!): ds. Freek Bakker

Bruggenbouwers

Voor jonge ouderen (vanaf +/- 30). Samen praten over geloven en kerk. Maar ook
over liefde, werk, etc. Voor nieuwe deelnemers is altijd ruimte!
Data: 8 februari, 10 maart, 4 april | Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis of online
Info: ds. Bert Boter

Gegevens begeleiding
ds. Bert Boter, 071 - 5289585, bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl
ds. Anki Peper, 071 - 8873350, ankipeper@hotmail.com
Marianne Sonneveld, 06 - 15858000, jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl
ds. Freek Bakker, freek.bakker@dorpskerkvoorschoten.nl
Maria Rosenmöller, maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten
Adressen activiteiten
Bondsgebouw: Leidseweg 100
H. Laurentiuskerk: Leidseweg 98
Dorpskerk en ’t Voorhuys: Kerkplein 2

JEUGD
ONTDEKKERK | KLIEDERKERK

Bij de vieringen van de Ontdek-kerk verbinden we geloven met het dagelijkse leven.
Door te praten: wat betekent dit bijbelverhaal in je eigen leven? Maar ook door
creativiteit: doen en ervaren met alle zintuigen! Het sluit aan bij wat wij zelf meemaken
en kunnen. Daarom is het voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren.
Elk familielid telt.
Data: zondag 27 februari en 8 mei
Tijd: 15:00 -18:00 uur | Plaats: Dorpskerk
Info: Marianne Sonneveld

TAIZÉ-REIS

Deze zomer is er een jongerenreis naar Taizé (Frankrijk). Een plek van ontmoeten, lol
hebben, zingen en geloven. Wil je duizenden jongeren uit de hele wereld tegenkomen?
Denk je wel eens na over wat je nou eigenlijk zou willen (of niet)? Wil je met andere
jongeren praten over leven en dood, milieu, geloof, God, enz.? Geef je dan op!
Datum: 9 - 17 juli | Leeftijd: 15 - 23 jaar
Kosten: 180 euro (all in)
Info: Marianne Sonneveld | Jaap Booij 06 - 42609897

JEUGD t|m 12 JAAR
OP WOENSDAG
Knutselen 13.30 - 15.00 uur; 2 februari, 2 en 30 maart, 6 en 20 april, 18 mei, 1, 15 en 29 juni
Film 16.00 - 18.00 uur; 9 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni
SamenKoken 16.00 - 18.00 uur; 23 maart, 25 mei en 22 juni
Info: Marianne Sonneveld

