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Provider
Elke eerste zondag van de maand is er een jeugdbijeenkomst 
in de Groene Kikker. We praten dan over een thema door 
middel van een discussie, sketches, stellingen en verhalen. Alle 
jongeren vanaf 12 jaar tot een jaar of 16 zijn van harte welkom 
voor de Provider. 

Datum: Elke eerste zondag van de maand. Volgende 
bijeenkomst is 2 september
Tijd: vanaf 10.00 uur inloop en start om 10.15 uur
Locatie: Groene Kikker
Contactpersoon: Renate Rozemuller

Rock Solid
Houd je van “zappen” en zit je in groep 7 of 8? Dan moet je bij 
Rock Solid zijn! Rock Solid is een tienerclub vol met korte, gekke 
spelletjes die elkaar in een rap tempo afwisselen. De spelletjes 
zijn bedacht rond een thema en over dit thema gaan we ook 
nadenken en praten. Tijdens de “preek van de week” kun je 
eindelijk even uitrusten en in plaats van je lichaam, je hersens 
inspannen. Aan het einde van de avond kun je nakletsen met 
wat drinken en chips. 

Datum:  vanaf di. 24 september elke week (10 keer voor de 
kerst en 10 keer in het nieuwe jaar)
Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Groene Kikker
Contact: Niels vd. Krogt; 
e-mail: niels_krogt@hotmail.com
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Sint Maarten
Zondag 10 november vieren we  Sint Maarten – met in een 
speciale kinder-speeldienst! Je hoort het  spannende Sint 
Maarten verhaal, liedjes, spelletjes, knutselen en
pompoen/lampionnenoptocht. Voor wie? Kinderen tot en met 
groep 6. Hun pappa’s, mama’s, opa’s, oma’s of verzorgers zijn 
ook welkom.

Datum: 10 november
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Dorpskerk
Contactpersoon: ds. Anki Peper

Jongerennevendienst
Een keer per maand hebben we in de PGV Jongerennevendienst. 
Tijdens de dienst gaan de jongeren er uit om samen te praten 
over het onderwerp van de kerkdienst. Lijkt je dit ook leuk om 
eens mee te maken? Kijk op www.pgvoorschoten.nl voor de 
data. (controleer goed in welk kerkgebouw je moet zijn)

Datum: Zie de website
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kruispunt of Dorpskerk, dat is verschillend per maand. 



Exodus - Maaltijd (min. 12 jaar)
Ben je ook benieuwd naar hoe het er aan toe gaat in een 
huis van Exodus? Hoe ex-gedetineerden hun leven weer op 
proberen te pakken na hun gevangenisstraf?  In november heb 
je de mogelijkheid om een maaltijd mee te eten in een Exodus 
huis. Opgeven kan via renaterozemuller@hotmail.nl 

Datum: november 2013 (Controleer www.pgvoorschoten.nl 
voor de exacte datum)
Tijd: we vertrekken rond 5 uur.
Locatie: Exodus Leiden of Den Haag

Basiscatachese
Voor iedereen uit groep 7 en 8 die meer wil weten van de 
Bijbel hebben we nu de Basiscatechese. Speciaal voor groep 
7 en 8. Het zijn allemaal onderwerpen waar je misschien iets 
van af weet, maar niet precies weet hoe het in elkaar steekt. 
Zoals over de Bijbel, geloven en over de traditie. Het is leuk, 
leerzaam en gezellig. De precieze datum komt op de website 
www.pgvoorschoten.nl (jeugd). 

Datum: 6 woensdagen in oktober en november en 6 
woensdagen in het nieuwe jaar. 
Tijd:18.30-19.30 uur 
Locatie: de Werf

Nacht zonder Dak
Dit boekje lees je waarschijnlijk terwijl je thuis onderuitgezakt 
op de bank ligt (toch niet met je schoenen aan he?). Er zijn 
ook veel mensen die deze luxe helemaal niet hebben. Hier 
willen we ons bewust van worden tijdens Nacht Zonder Dak. 
Niet alleen bewust worden, we willen ook geld inzamelen voor 
stichting TEAR. Ben je 12 jaar of ouder? Dan kun je je opgeven 
via renaterozemuller@hotmail.nl 

Datum: za. 21 september 
Tijd: verzamelen om 16:00 (als je pas later kan komen door 
hobby, dan is dat geen probleem.)
Locatie: Groene Kikker 

Sinterklaasconcert
Een echt sinterklaasconcert voor kinderen! Maar ook voor hun 
papa’s en mama’s, opa’s oma’s en anderen.
Behalve sinterklaasliedjes zijn er natuurlijk ook pepernoten.  
Op 1 december (1e advent) met Henk Walvaart in de Dorpskerk 
Het begint om 11.30. 

Kindje Wiegen
Op eerste kerstdag om 14.00u is er in de H. Laurentiuskerk 
weer het traditionele “kindje wiegen”. Alle kleine kinderen 
worden met begeleiders, van welke kerk dan ook, uitgenodigd 
om even met elkaar rond de kerststal te komen en samen te 
vieren. 
We zingen kerstliedjes, zijn even stil (niet te lang) en spreken 
met elkaar en met God. 

Kinderkerst
Samen met je kinderen op 24 december naar een 
kinderkerstviering? Dat kan in het Kruispunt. Er is een kerstspel, 
bekende liedjes, warme chocomel met lekkers en voor alle 
kinderen een klein kadootje. Voor wie? Voor alle kinderen 
maar mama’s, papa’s, verzorgers, opa’s en oma’s, buurmannen 
en buurvrouwen zijn ook welkom.
Er is crèche voor hele kleine kindjes.

Datum: 24 december
Locatie: Kruispunt
Contactpersoon: ds. Anki Peper


