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JAARTHEMA

doen is
geloven
voorwoord
Ons nieuwe jaarthema is ‘DOEN IS GELOVEN’. We
draaien de uitspraak meestal om. Eerst geloven en dan
vloeit daar uit voort dat je er ook naar moet handelen,
‘doen’ dus. Geloven wordt zo vaak iets dat met veel, heel
veel woorden gepaard gaat. Maar als je de gelijkenis
van Jezus in Mattheus 25 (37- 40) leest, dan valt
doen samen met geloven…..hongerigen eten geven,
dorstigen drinken, vreemdelingen opnemen, naakten
kleden, zieken bezoeken, gevangenen opzoeken en later
kwamen daarbij: doden begraven en zorgen voor de
aarde. Aan het werk dus!
Maar dit seizoen willen we naast actie(activiteiten) ook
tijd nemen om deze verbinding van doen & geloven
te doordenken. Daarom vindt u in deze folder een
scala aan mogelijkheden waar de rode draad van ons
jaarthema door heen loopt. Wij hopen van harte dat u
een stap zet om ergens aan mee te doen!
ds. Anki Peper

ZONDAG

Spiritueel Café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur.
Plek waar ruimte is voor verschillende vormen van geloven,
beleven en spiritualiteit. Er is een gastspreker/ster, muzikale
omlijsting en na de pauze veel ruimte voor vragen en gesprek,
onder het genot van een glaasje. De namen en onderwerpen
van de gasten worden op de websites van de kerken, in de
weekbrief en in de plaatselijke media bekend gemaakt.
Data: 2 oktober, 27 november, 5 februari en 23 april.
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur
Plaats: de Dorpskerk.
Informatie: Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.

Inloopconcerten

Iedere derde zondag van de maand is de Dorpskerk open voor
een inloopconcert. Op 16 oktober kunt u het Stabat Mater
van Pergolesi voor twee vrouwenstemmen en orkest horen en
op 20 november melodisch slagwerk van EMM Klassiek. De
concerten duren maar een uurtje, kom gerust binnen, ook al
ben je iets later. Entree is vrij. Informatie hierover vind je ook
op de website van Dorpskerk Voorschoten.
Data: 16 oktober en 20 november.
Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: de Dorpskerk.
Informatie: Maria Rosenmöller,
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl.

DINSDAG

Drie leermomenten over drie psalmen

De psalmen staan soms in een bepaalde volgorde in de
Bijbel. Bekend zijn de liederen van de opgang (Ps. 120 tot
133). Je kunt ze steeds lezen in groepjes van 3. De opgang
naar Jeruzalem kent vertrek, reis onderweg en aankomst.
In een drietal avonden bespreken we de psalmen 131 tot
133. Naast de NBG-vertaling lezen we de impressie van
Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij. Wat valt ons op als
we ze lezen als psalmen van de opgang? Waar kom je
vandaan, wat maak je onderweg mee en waar kom je uit?
En zijn er lijnen te trekken naar de liturgie van de kerk?
Geven ze ook kleur aan de beleving van de kerkdienst?
In 3 bijeenkomsten willen we een van de 3 psalmen lezen
en ze doortrekken naar het heden. U bent hartelijk welkom.
Data: 27 september, 4 en 11 oktober.
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur.
Plaats: ’t Voorhuys.
Informatie en opgave: ds Johan de Zwart,
johandadezwart@outlook.com.

Boekbespreking

Het groepje personen dat bij elkaar kwam om een boek te
bespreken is erg klein geworden. Toch willen we nog weer bij
elkaar komen omdat de gesprekken zo fijn waren. Ook willen
we graag groeien. We komen bij elkaar de 4e dinsdag van
de maand. Op 27 september bespreken we het boek: Het
verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Dit
zijn dagboeken en brieven van een 27-jarige joodse vrouw.
Data: elke 4e dinsdag van de maand, 1e keer: 27 september
Tijd: 10.00 uur. Plaats: Paganinistraat 18, Leiden.
Informatie: Peter en Nanne de Geus, tel. 071-5315918.

Gekozen levenseinde bij dementie?

In Nederland is het mogelijk zelf je levenseinde te kiezen
als je te maken krijgt met ondraaglijk lijden. Geen mens
neemt deze stap lichtvaardig, maar dat je ervoor kunt
kiezen kan jou en de mensen die je lief zijn helpen als je
leven ondraaglijk wordt. Maar wat als je gaat dementeren?
Mag je er dan nog voor kiezen? Kun je er dan nog voor
kiezen? Op twee avonden willen wij hierover met elkaar
in gesprek gaan. De eerste avond gaat het vooral over
de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden. Er zal
een gast aanwezig zijn (huisarts) die hier meer over kan
vertellen. De tweede avond gaan we meer in op de ethische
kanten van deze keuze. Mag het van jezelf? In welke
omstandigheden? Hoe is het voor je eventuele partner en
andere familieleden? Graag opgave vooraf.
Data: 18 oktober en 1 november.
Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur. Plaats: ’t Voorhuys.
Begeleiding en opgave: ds. Bert Boter en ds. Anki Peper.

WOENSDAG
Het Eetcafé

Op 14 september gaat het Eetcafé weer van start. Het
volgende is op 28 september en zo verder om de twee
weken. De maaltijden beginnen om 17.45 uur en vanaf
17.15 uur staan koffie en thee klaar. Er is een afspraak
met de cirkel-bus over vervoer. Iedereen is welkom, maar
aanmelden is gewenst vanwege de inkoop en vanwege de
beschikbare capaciteit. Er wordt slechts een bescheiden
bijdrage gevraagd.
Data: om de 2 weken - start 14 september.
Tijd: 17.45 uur (koffie/thee vanaf 17.15 uur).
Plaats: ’t Voorhuys.
Opgave en informatie: Jaap Swager, tel. 071-5313067
of b.g.g. Leon Cornelissen (071-561 8259).

De koffieochtend

Woensdag om de 14 dagen in de even weken is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie
te drinken in “HET PRAATHUIS”. Dat is het clubhuis van de
volkstuinen van Het Wedde. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur
staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
Dit gebeuren is een waardevolle erfenis van ds. Willem de
Boer. Hij heeft ervoor gezorgd dat we zo bij elkaar kunnen
komen en we hopen dat nog lang te kunnen doen.
Data: woensdag in de even weken.
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur.
Plaats: “Het Praathuis”.
Informatie: Hanneke Atsma, tel. 0612658621 of bij
Nanne de Geus, tel. 071-5315918.

Woensdagmorgenkring

Elkaar ontmoeten én in gesprek raken over leven en
geloven, op een open en nieuwsgierige wijze.
Niemand heeft de waarheid in pacht, we vragen en
zoeken samen naar mogelijke antwoorden. Rode draad is
het thema van dit seizoen: DOEN IS GELOVEN. Acht wegen
van barmhartigheid.
Gedurende het seizoen komen de verschillende
wegen(werken) aan de orde: Hongerigen voeden, dorstigen
laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen,

zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, doden
begraven, zorg voor de aarde, de schepping. Spannende
vragen: doe jij daar wat mee, heeft het met je geloven te
maken, is jouw ‘doen’ in feite ‘geloven’?
Data: 12 oktober, 16 november, 7 december.
Tijd: 10.15 uur tot 11.45 uur.
Plaats: ‘t Voorhuys. Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper.

Lunch Gesprekken

Tussen de middag geen snel broodje in je eentje, maar
samen aanschuiven aan tafel. Met elkaar lunchen (een
broodje met soep, zoveel mogelijk biologisch) én met
elkaar in gesprek raken rond een boeiend en actueel
onderwerp. Dat gespreksonderwerp wisselt, maar heeft
steeds op de een of andere manier te maken met ons
jaarthema: DOEN IS GELOVEN.
Graag opgave vooraf (en achteraf een bijdrage voor de
kosten van 3 euro).
Data: 5 oktober, 2 november, 30 november, 14 december.
Tijd: 12.00 uur tot 13.30 uur, inloop 11.45 uur.
Plaats: ‘t Voorhuys.
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper.

DONDERDAG

Bijbelkring op donderdagmiddag

Al jaren komt op donderdagmiddag een bijbelkring bij
elkaar. We bespreken iedere keer een andere bijbeltekst.
Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, wel interesse
en gezonde nieuwsgierigheid.
Data: 29 september, 3 november, 1 december,
12 januari, 9 februari en 9 maart.
Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur.
Plaats:’t Voorhuys. Opgave en informatie: ds. Bert Boter.

VRIJDAG

Gebedskring aan huis

Op de vrijdag van de oneven weken is er gelegenheid om
samen te bidden. Om persoonlijke noden, om familie,
buurt, kerk en regering bidden we om wijsheid, kracht en
inzicht hoe met nood en moeilijkheden om te gaan. In de
rust van onze huiskamer komen we samen. Iedereen die
behoefte heeft om te bidden is welkom.
Data: vrijdag in de oneven weken.
Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur.
Plaats: Paganinistraat 18, Leiden.
Informatie: Peter en Nanne de Geus, tel. 071-5315918

Cantorij Dorpskerk

Wil je met ons meezingen? Wij repeteren iedere
vrijdagavond in de Dorpskerk. Wij leveren een belangrijke
muzikale bijdrage aan de eredienst van (meestal) de
Protestantse Gemeente in Voorschoten. Iedereen is
welkom, bij vragen neem contact met mij op en ik stuur je
het schema met repetities en diensten toe.
Data: elke vrijdag.
Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dorpskerk.
Informatie: Maria Rosenmöller,
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl.

ZATERDAG

Workshop Adventskalender

In Duitsland een ingeburgerd gebruik, bij ons iets
onbekender: de adventskalender. Vanaf de eerste
adventszondag (27 november) elke dag een kleine verrassing
op weg naar Kerst. De kalender kan allerlei vormen krijgen:
bijvoorbeeld 24 genummerde versierde zakjes met wat
lekkers. Of: een kalender waar je elke dag een luikje open
kunt maken, waarachter een spreuk, een verhaaltje, een
afbeelding of een liedje schuil gaat dat te maken heeft met
deze tijd van verwachting. Maak dit jaar je eigen kalender! Op
zaterdag 12 november is er een workshop adventskalender
maken. Na info en tips gaat ieder aan de slag onder genot
van koffie met wat lekkers. Er wordt een bijdrage in de kosten
gevraagd. Graag opgave vooraf.
Datum: zaterdag 12 november.
Tijd: 10-12.00 uur.
Plaats: t’ Voorhuys.
Informatie en opgave: Babs van der Schoot 0657478025
en ds. Anki Peper.

WISSELENDE DAGEN
Christelijke Meditatie

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 in stilte is daarbij
het middel bij uitstek. Om de persoonlijke meditatie te
ondersteunen komen wij regelmatig samen. U bent altijd
van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Data: elke 1e en 3e donderdag v.d. maand.
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: Van Eerdehof, De zeven Provinciën nr.47.
Data: elke zaterdagmiddag.
Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur.
Plaats: Bondsgebouw.
Informatie: Bep van der Zijden, tel. 071-5615354,
e-mail bep.zijden@gmail.com, www.wccm.nl.

Geloven vandaag – leeskring

Geloven vandaag is een 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.
Vier tot vijf maal per jaar gaan we met elkaar in gesprek
aan de hand van een prikkelend boek. Afgelopen seizoen zijn we begonnen 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?
In het nieuwe seizoen willen we nog twee avonden met het
boek van Torfs aan de slag. Daarna kiezen we met elkaar
een nieuw inspirerend boek uit om ons in te verdiepen.
Laat het ons weten als je aan wilt sluiten, welkom!
Informatie: Juliette van Deursen (06 - 10247530,
juliettevandeursen@planet.nl) of Govert-Jan de Vrieze
(06 - 48133688, gjdevrieze@yahoo.com).

Bruggenbouwers

De bruggenbouwers is een enthousiaste club jonge
ouderen (vanaf +/- 35 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! De
avonden worden afwisselend door de deelnemers voorbereid.
Data: 6 oktober, 7 november, 6 december, 12 januari,
13 februari, 14 maart en 13 april.
Tijd: 20.15 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis.
Informatie: ds. Bert Boter.

Kerstprojectkoor

Wij kunnen dit jaar eindelijk weer iedereen, ook al ben
je niet lid van een kerk, uitnodigen om met het gezellige
kerstprojectkoor mee te zingen. Als je zin hebt om in een
koor meerstemmige kerstliederen te zingen, kom dan naar
de twee repetities. De liederen die we inoefenen zingen we
in de kerstnachtdienst in de Dorpskerk op 24 december,
aanvang 22.00 uur ( het inzingen en instemmen begint voor
de projectkoorzangers om 20:30 uur).
Data: maandag 19 december en donderdag 22 december
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Dorpskerk.
Informatie & opgave: Maria Rosenmöller,
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl.

ACTIVITEITEN JEUGD
Provider 12 +

Om de 2 weken is er om 10 uur Provider voor alle jongeren
van 12 jaar en ouder. Jullie zijn dan van harte welkom in onze
geweldige jeugdruimte In de Dorpskerk. Tijdens de Provider
gaan we aan de hand van een Bijbelse thema bekijken hoe dit
in ons leven zit. Andere mensen helpen, gelukkig zijn, inspireren, vriendschap en wat we verder tegenkomen. De ene keer
maken we een filmpje, de keer daarna gaan we discussiëren
en weer een andere keer doen we iets voor het goede doel.
Hoe dan ook, het is leuk en je bent van harte welkom!
Data: 11 en 25 september, 9 oktober, 6 en 20 november,
4 en 18 december.
Tijd: 10 uur.
Plaats: jeugdruimte (in de toren van de Dorpskerk)
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen

Basiscatechese, 10-12 jaar

Ben jij tussen 10 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom bij
de basiscatechese. Elke 2e en laatste zondag van de maand
is er tijdens de kerkdienst basiscatechese. We gaan samen op
zoek naar wat er in de bijbel staat, wie God is, wie Jezus is, en
waarom er een kerk is. De basiscatechese is voor nieuwsgierige tieners die graag meer willen weten. Je bent altijd welkom,
ook als je niet weet of je elke keer kan komen.
Data: 4 en 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 13 en
27 november, 11 december.
Tijd: 10 uur, tijdens de kerkdienst.
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen.

JeS! 11-14 jaar

Ben je tussen de 11 en de 14 jaar? Heb jij op vrijdagavond
vaak niks te doen? Dan hebben we iets heel leuks voor
jou. Om de week is er op vrijdag JeS! (Jong en Samen).
Een gezellige avond, waar we elke keer weer wat anders
doen. De ene week een leuk spel en de andere keer
gewoon lekker een film kijken. JeS! Is een groep waar
iedereen welkom is. Dus neem vooral je vriendjes &
vriendinnetjes mee. Hopelijk zien we je dan!
Data: 2 en 16 en 30 september, 14 oktober,
11 november, 25 november, 9 december.
Tijd: 19:30 uur tot ca. 21:00 uur
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen.

Woensdag activiteiten

Elke woensdag is er wel wat leuks te doen in de Dorpskerk.
De ene middag gaan we knutselen de andere middag kijken we gezellig een film. Je ben van harte welkom om mee
te doen. Elke woensdag is het weer een klein feestje.
Kom jij er ook bij?! Neem gerust ook je vriendjes en
vriendinnetjes mee. Heb je er ook zo’n zin in? Dan zien we
je graag op 1 van de woensdagen.
Data en tijd: zie de website van de Dorpskerk.
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen.

Ontdekkerk

Een viering voor jong en oud. De naam is niet voor niks
gekozen. Want samen ontdekken we een Bijbelverhaal
door middel van verschillende (creatieve) opdrachten,
samen luisteren en vieren en samen eten. Iedereen is
welkom. Ook als je de verhalen nog niet kent. Ga je mee
op zoek naar de verhalen? Tijdens deze middag ben jij vrij
om te doen wat je wilt.
Door de opzet van de opdrachten kan je beginnen
wanneer en waar je wilt. Loop gerust even binnen en
sluit later aan bij de viering. Wie zou jij uitnodigen op je
feestje?
Data: zondag 11 september en 11 december.
Tijd: 15:00 uur.
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen.

Sint Maarten

Op zondag 13 november vieren we Sint Maarten in de
Dorpskerk. Je hoort het spannende verhaal van ridder
Maarten, hij komt zelf langs! We zingen ook liedjes, na
de viering maken de kinderen lampions en er is lekkere
Sint Maarten soep. Natuurlijk maken we een rondje om
de kerk met de zelfgemaakte lampions! En na afloop
krijgen de kinderen wat lekkers mee.Voor kinderen tot en
met groep 6 (ongeveer). Mamma’s, pappa’s, oma’s, opa’s
enzovoort zijn ook van harte welkom, voor hen is er koffie
en thee terwijl de kinderen knutselen. Aanmelden is niet
nodig, iedereen is welkom, toegang is gratis.
Datum: 13 november.
Tijd: van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Plaats: Dorpskerk, Kerkplein.
Informatie: ds. Anki Peper.

colofon

Protestantse Gemeente Voorschoten
Dorpskerk: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 071-5614078
’t Voorhuys: de aanbouw naast de Dorpskerk
Kerkelijk Bureau PGV: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 071-5614078
e-mail: kerkelijk.bureau@dorpskerkvoorschoten.nl
Voor algemene en actuele informatie: zie Kerkklok of raadpleeg
www.dorpskerkvoorschoten.nl
PREDIKANTEN: Ds. A. Peper, Kon. Wilhelminalaan 12,
tel. 071-8873350, e-mail: ankipeper@hotmail.com
Ds. B. Boter, J. Van Heemskercklaan 81, tel. 071-5289585, e-mail:
bertboter@dorpskerkvoorschoten.nl
JEUGDWERKER: Marianne Sonneveld -van Kammen
e-mail: marianne.sonneveld@dorpskerkvoorschoten.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, donderdag
van 9.30 – 12.30 uur), e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Voor algemene en actuele informatie: zie parochiegids of
raadpleeg www.rkvoorschoten.nl
DIAKEN: P. Winnubst, e-mail: peterwinnubst@parochieaugustinus.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.
ASSISTANT CURATE: Matt Thijs, e-mail: matt@stjames.nl
YOUTH WORKER: Mercedes Masters, e-mail: mercedes@stjames.nl
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