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 het voorjaar
gaan we het uitproberen.
Datum, plaats en tijdstip volgen in Kerkklok en Weekbrief
Opgave bij ds. Hanna Smit

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 GROEIEN. Alles wordt stap
voor stap uitgelegd! Graag opgave vooraf.
Data: wo. 20 jan., 24 febr., 30 mrt.
Tijd: 20.00-21.15 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Palmpasen
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Datum: 20 mrt.
Locatie: Kruispunt
Ook palmpasenstokken maken op vrijdag voor palmpasen in het
Bondsgebouw. Gezinsviering op Palmpasen in de H. Laurentius om
11.00u.
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Heb je wel eens een viering in het park meegemaakt? Vond je dat leuk?
In juni is er weer een parkdienst. Speciaal voor kinderen en speciaal
voor volwassenen, voor ieder op maat! Daarom mag je iedereen
mee nemen en dan zien we je graag op 26 juni in het Burgermeester
Berkhoutpark. Het is handig om iets mee te nemen om op te zitten
(stoel, kleed, kussen).
Datum: 26 juni

GROEIEN (2)

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

Groeien

Met Palmpasen denken we aan Jezus die Jeruzalem binnen kwam en
aan alle mensen die daar stonden te zwaaien met takken en bladeren
op de grond neerlegden. Dat was een feest! Tijdens de viering met
Palmpasen knutselen we een Palmpasenstok en houden we daar en
optocht mee. Ook leer je wat de betekenis is van een Palmpasenstok.
Ieder kind is van harte welkom!

Parkdienst

Samen
Scholen

2016: jan - aug

Bloemen in de liturgie

De Bijbel (om precies te zijn “Tanach”) opent met groeien. En dat is
nog maar het begin. Heel Tanach bevat verschillende groeiverhalen
of ontwikkelings-geschiedenissen, op individueel niveau, op
groepsniveau en soms op wereldniveau. Een uitnodiging om eens naar
dit groeien te kijken aan de hand van de expliciete woorden die Tanach
gebruikt voor begrippen als groeien, laten groeien, kweken (of zelfs
iets merkwaardigs als het groeien van een ‘wonderboom’).
Spreker is dhr. Jan Wesseling (Classicale Comm. Kerk en Israel)
Datum: do. 18 feb.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: de Werf
Opgave: Marianne Lodder, tel. 5762095 of email:
hmlodder@zonnet.nl

Veertigdagentijd 2016
Het leven als pelgrimage.
De avonden zijn als volgt opgebouwd:
Om 18.15 uur is er een vastenmaaltijd
Om 19.15 uur een vesper
Om 20.00 uur de bezinningsavond
			
17 februari: De Hoeksteen bij de Dorpskerk: pelgrimage
bij
de
hindoes: Maltie en Devi Koeldiep
2 maart: Het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk:
pelgrimage bij de moslims: Hassan Bouyazdouzen
16 maart: De Hoeksteen bij de Dorpskerk:		
pelgrimage naar Santiago de Compostella, Jelle Wiering en mensen uit
het dorp.
Informatie en aanmelding voor de vastenmaaltijd op lijsten in de
kerken en bij Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@online.nl, tel.
5761130, mobiel 06-13805668

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

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

Leven met Verlies

Rondom 40 en 50

In de eerste periode is er bij nabestaande emotioneel veel in
beweging. Tegelijk is er veel te regelen en moeten de dagen een nieuw
ritme krijgen. In die periode komen er ook vaak mensen op bezoek die
kunnen helpen. Als het later stiller wordt is het verdriet anders maar
niet minder voelbaar.
Voor mensen die 1–2 jaar geleden een partner verloren is er een
gespreksgroep o.l.v. pastor Dirk Gudde en dominee Hanna Smit.
Wie hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk uitgenodigd.
Informatie bij pastor Dirk Gudde en dominee Hanna Smit

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
en 50. 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.

Debatavond: ‘Meer zorg of juist niet’

Data: wo. 17 feb., 9 mrt., 6 apr.
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12 (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Op 13 januari 2016 organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken
tussen 20.00 en 22.00 uur 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.
Locatie: Grote zaal van het Buurthuis Vlietwijk, Professor Einsteinlaan
2f (de ingang is aan de zijkant van de flats op nummer 2a-2d)

In Beeld
GROEIEN: het hoort bij mens zijn en leven in deze wereld. Betekent
groeien groter worden of gaat het eerder om veranderen? En hoe zit
dat met God en geloven? Drie avonden samen kijken naar kunst – al
ziende ontdekken wat GROEIEN voor jou betekent. Kennis van kunst
niet nodig, wel nieuwsgierige openheid! Graag opgave vooraf

Gelovig Opvoeden
Veel ouders zoeken naar manieren om hun kinderen geloof bij te
brengen, hen gelovig op te voeden. En dat begint bij de vraag: Wat
geloven we zelf? Drie bijeenkomsten over het gelovig opvoeden van
kinderen, waarin onderlinge uitwisseling een belangrijk element is.
Ook maken we kennis met kinderbijbels en ander materiaal dat bij de
opvoeding kan helpen. Bedoeld voor ouders van kinderen van 2 tot 10
jaar. Drie woensdagavonden.
Datum: 20 apr., 11 mei, 1 juni
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Plaats: Pastorie H. Laurentius
Begeleiding: Juliëtte van Deursen, ds. Bert Boter, Dirk Gudde
Opgave: Ds. Bert Boter of Kerkelijk Bureau Parochiekern

Data: maandagavond 1 febr., 7 mrt., 11 apr.
Tijd: 20.00-21.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Toenemen in wijsheid - een leerhuis

Woensdagmorgenkring

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.

(Bijna) 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 ? En wat betekent groeien gekoppeld
aan geloven: gaat het dan om steeds meer geloven of misschien eerder
om meer durven loslaten….?
Graag opgave vooraf.
Data: wo. 27 jan., 2 mrt., 6 apr., 4 mei
Tijd: 10.15-11.30 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper

Data: wo. 13 jan., 10 febr., 9 mrt.
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Pluspunt
Leiding en opgave: ds. Hanna Smit

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie
Adreswijziging: tweede en vierde zaterdag van de maand 16.00-17.00
uur Bondsgebouw Laurentiuskerk

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.
Uitgebreidere info over de gasten op de website
Data:
zo. 24 jan.: mantra zingen, begeleiding Maria Rosenmoeller
zo. 6 maart: Sabine Roeser, filosofe
zo. 22 mei: Holkje van der Veer, non (dominicanes), agoge,
jongerenwerker
Tijd: 19.30/20.00-22.00 uur
Plaats: Kruispunt
Informatie: ds. Anki Peper

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) en wisselen
uit wat de tekst voor ons betekent. We doen dat als voorbereiding op
de zondag waarin een van de gebedsleiders uit de parochie voor zal
gaan in de liturgieviering, en de preek zal verzorgen. Een inspirerend
uur voor iedereen! Tevoren aanmelden is niet nodig.
Datum: ma. 4 jan., 1 feb., 7 mrt., 4 apr., 2 mei, 6 juni , 4 juli
Tijd: 11.00 – 12.00 uur.
Plaats: Pastorie H. Laurentius
Begeleiding: Dirk Gudde of diaken Boris Plavčić.

