
Jezus?!

Na de Kerstperiode lezen we een aantal zondagen hoe Jezus zich 
bekend maakt. We noemen die periode Epifanie (= verschijning). Er is 
nog heel wat te ontdekken aan wie Jezus is. 

Mens, God, mens van God, vriend van mensen? 

In het komende half jaar zijn er weer allerlei bijeenkomsten waarin wij 
kunnen ontdekken wie Jezus is voor ons is. En: wie Hij voor anderen is.
Dat kan lezend vanuit de Joodse traditie, luisterend naar muziek, 
kijkend naar film, enz. 

In deze folder vindt ieder wat wils.

Namens alle aanbieders: plezierige en inspirerende ontmoetingen 
gewenst:

 ds. Hanna Smit 

20
17

: 
ja

n 
- 

au
g S a m e n 

Scholen

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

Palmpasen

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 een 
optocht mee. Ook leer je wat de betekenis is van een Palmpasenstok. 

Er worden ook Palmpasenstokken gemaakt in het Bondsgebouw:
voor meer informatie: zie website http://www.rkvoorschoten.nl/

Ieder kind is van harte welkom!

Datum: 9 april
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kruispunt  

Bezoek Joods Historisch Museum

Alle kinderen van 10-12 jaar zijn van harte uitgenodigd om met mij mee 
te gaan op bezoek naar het Joods Historisch Museum. We vertrekken 
rond 10:15 vanuit de viering in het Kruispunt en gaan dan met de 
trein naar Amsterdam. Daar volgen we een programma. Tegen het 
einde van de middag zijn we weer in Voorschoten. Het is handig om 
brood mee te nemen voor in de trein. Aanmelden bij renatejapenga.
jeugdwerker@pgvoorschoten.nl 

Datum: 12 maart
Tijd: 10.00 uur

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN

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

Jeugd Toneelvoorstelling

Ben je 14+, dan wil ik je graag uitnodigen om naar de avond in het 
Bondgebouw (achter H. Laurentius) te gaan met een toneelvoorstelling 
en debat over vluchtelingen. Een avond waarop je eerst kijkt naar wat 
er aan de hand is en daarna gaan we in gesprek. Je kan dus zelf ook 
een bijdrage leveren. Aanmelden via renatejapenga.jeugdwerker@
pgvoorschoten.nl 

Datum: 18 januari
Tijd: 20.00 uur

JEU
GD

JEU
GD

JEZUS ?!

JEU
GD

Debatavond 18 januari 2017

Op deze Debatavond komt het Mobiel Theater ‘Geurend Hooi’ het 
toneelstuk ‘De Vlucht’ opvoeren. De acteurs zijn Maaike Jongepier en 
Arash Aragi, de scenarioschrijfster en regisseuse is Sylvia Bos.
Maar eigenlijk bestaat de avond uit twee delen. Eerst zien we het 
toneelstuk en daarna gaan de acteurs in gesprek met de zaal. Want 
vluchten en vluchtelingen roepen van alles bij ons op: de angst dat het 
allemaal uit de hand loopt, maar ook het besef dat we gastvrij moeten 
zijn en mensen die in nood zijn onderdak moeten bieden.

Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is gratis.

Datum: woensdag 18 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bondsgebouw
Informatie: ds. Freek Bakker, tel. 06-13805668, 
e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com.

Kinderkoor

Het kinderkoor zingt tijdens de gezinsvieringen. Wie zingt er mee? 
Het kinderkoor heeft plaats voor nieuwe leden (vanaf groep 3): samen 
gezellig zingen en plezier maken! We oefenen op donderdag van 18.30-
19.15 uur in het Bondsgebouw (behalve tijdens de schoolvakanties). 
Alle kinderen, ook van de andere Voorschotense kerken, van harte 
welkom!

Meer informatie en opgeven: 
Via het kerkelijk bureau:
Tel. 071-561 25 08
E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
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Jezus

De naam Jezus lijkt bijna niet “los” verkrijgbaar te zijn. Deze naam 
maakt automatisch verbindingen, slaat bruggen. We spreken over 
Jezus de Zoon van de Vader, of van Jezus van Nazareth, of van Jezus de 
Christus. En wat vindt u van Jezus de Jood? Bepaald geen gebruikelijke 
term, maar daarom niet minder waar. Hoe past Jezus in de Joodse 
‘familie’ van Zijn dagen? Die ‘familie’ is Zijn voedingsbodem en 
daarmee ten diepste ook die van ons. U bent van harte welkom op 
deze interessante avond met als spreker dhr. Jan Wesseling van de 
werkgroep Kerk en Israël in de classis Leiden de Provinciale Commissie 
Zuid Holland. 

Datum: donderdag 17 maart 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 
Plaats: De Werf (Consistoriekamer) bij het Kruispunt
Opgave: bij Marianne Lodder, tel 071-5762095, e-mail: hmlodder@
zonnet.nl 

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: 10 jan.,9 feb.,7 mrt.,20 apr.,9 mei.
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

Thema-avonden Veertigdagentijd

In de Veertigdagen worden de volgende drie thema-avonden 
georganiseerd met als thema ‘Jezus’ Passie’: 

Maandag 6 maart, 20.00 uur in het Kruispunt, Schoolstraat 2:
Ds. Bert Boter, theoloog en muziekdeskundige, vertelt over de 
achtergronden van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. 
Hij zal daarbij ook op de piano spelen. Opeens zien we ongedachte 
dingen in dit prachtige muziekstuk.

Woensdag 22 maart, 20.00 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100:
Ds. Freek Bakker, theoloog en specialist in religie en media, vertelt over 
The Passion, de grote muzikale optocht die op Witte Donderdag, 13 
april a.s., door Leeuwarden zal gaan. We kijken op deze avond naar die 
van 2014 in Groningen. Wat zit er achter de liederen? Waarom lopen 
bepaalde toeschouwers mee? Wat is het geheim van deze processie?

Donderdag 6 april, 20.00 uur in De Hoeksteen, Kerkplein 1:
Met ds. Freek Bakker, theoloog en specialist in religie en media, kijken 
we naar de film ERBARME DICH van Ramón Gieling (2015) die vertelt 
over het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ dat de Matthäus Passion 
zingt. Daarna vertellen de daklozen wat ze daarbij ervaren hebben. En 
daarna komen wij zelf aan het woord.

Alle thema-avonden worden voorafgegaan door een vastenmaaltijd, 
om 18.15 uur, en een vesper, om 19.15 uur. Voor de vastenmaaltijd 
moet men zich van tevoren aanmelden. Iedereen is hartelijk welkom. 
De toegang is gratis.

Informatie: ds. Freek Bakker, tel. 06-13805668, 
e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com.

Gemeenteweekend PGV

Het Gemeenteweekend van 2017 komt eraan. Dit tweejaarlijkse 
weekend heeft ook dit keer weer alle ingrediënten in zich om te komen 
tot een enerverend, leuk en vooral ook bezielend weekend. 
Dit keer is het thema: OPEN. 
Het programma bestaat uit spelactiviteiten voor jong en oud, 
wandelingen in de prachtige bosrijke omgeving en gezamenlijke 
maaltijden. Op zondag is er een gezamenlijke dienst. 

Datum: 22-24 sept. 2017 
Locatie: Het Buitencentrum te Oldebroek. Zie: www.hetbuitencentrum.
nl/oldebroek
Informatie en aanmelding: André Potters- Kemp, e-mail: andre@
potterskemp.nl 

Eetcafé Ontmoeting

Het eetcafé in het Pluspunt (bij de Ontmoeting) is nu tweewekelijks.  In 
2017 beginnen we op 4 januari. Vanaf ongeveer halfzes staat de koffie 
klaar; iets over zessen gaan we aan tafel.

Inlichtingen bij Jaap Swager: 5313067 of jacobswager@cs.com.

Spiritueel Café 

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Plaats 
waar ruimte is voor verschillende vormen van geloven, beleven en 
spiritualiteit. Per jaar 5 bijeenkomsten, altijd op zondagavond. U bent 
welkom vanaf 19.30 voor koffie en thee, om 20.00 is er een voordracht 
en muziek, omstreeks 21.00 is er gelegenheid tot gesprek met de 
gastspreker, ontmoetingen en een drankje.
 
Data:  
5 febr: Mantrazingen o.l.v. Maria Rosenmöller;
5 maart: lezing door prof.dr. Heleen Zorgdrager (o.v.); 
14 mei: lezing; spreker nog niet bekend.
Tijd: 19.30/20.00 - 22.00
Plaats: Kruispunt
Informatie: ds. Anki Peper of Arend-Jan Eshuis 
(arendjaneshuis@gmail.com)

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!

Data: 2 jan., 6 feb., 6 maart,  3 april, 1 mei, 12 juni (N.B.), 
3 juli  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)

Gezinsvieringen

Op de volgende zondagen zijn er weer gezinsvieringen om 11.00 uur in 
de H. Laurentiuskerk. Van harte welkom!

12 feb.,12 maart, 9 april (Palmzondag) ,16 april (eerste Paasdag), 
18 juni 
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Jongerengroep Augustinus

Kapelaan Boris Plavcic organiseert activiteiten voor jongeren.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij de whatsapp-groep:
• Tieners 12-16 jaar: RK Tieners Augustinus: 06 43514595
• Jongeren vanaf 16 jaar: Jongeren RKJ Augustinus: 06 43514595
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