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Op vrijdag 1 februari 2019 kunnen jongeren (12 tot 16 jaar)
meedoen met het allerleukste spel van heel Nederland:
SIRKELSLAG YOUNG.
Het spel is een live uitzending die wij als groep via internet
volgen. Via een livestream en sociale media staan wij online
in verbinding met honderden andere jeugdgroepen uit heel
Nederland,
Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het verhaal gaat over
Jozef. Soms maak je keuzes waar je achteraf spijt van hebt,
loopt je leventje niet zoals je zou willen, misschien zit je zelfs
wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt
altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel.
Wij beginnen met een gezamenlijke maaltijd om 18:30u in de
werf, het spel begint om precies 19:30u en eindigt om 22:00u.
Graag aanmelden bij Mirjam Litjens 06-46074892

Basiscatechese 10-12 jaar
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Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er tijdens de kindernevendienst,
vanaf januari 2019 2 x per maand basiscatechese. Het is voor
kinderen die vragen hebben over van alles wat te maken heeft
met God, Jezus, de Bijbel en geloven. Je kan alle vragen stellen
die je hebt.

2019: jan - aug

Sirkelslag Young

Samen
Scholen

DELEN
Cursus- en activiteitenprogramma
Voorschotense Kerken

Veertigdagentijd 2019: Delen

Datum: 2 x per maand op zondag (in het nieuwe jaar is de
eerste basiscatechese op 13 januari)
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Kruispunt
Informatie: Mirjam Litjens e-mail: litjens.mirjam@gmail.com

De veertigdagentijd is een periode van nadenken over het
leven dat je leidt. Tegelijk is het een tijd van voorbereiding op
de Goede Week en Pasen, op de viering van het lijden en de
opstanding van de Heer. We staan erbij stil dat in dat lijden
Jezus ons leven deelde, onze pijn, ons verdriet, ons lijden. Het
jaarthema van dit seizoen is namelijk: delen.

Leesgroep Laurentius

Afgelopen jaar waren de filmavonden een groot succes.
Daarom doen we het in 2019 weer. Er zijn drie films uitgezocht
met op de achtergrond de vraag: ‘Wat als Jezus dit hoekje van
ons leven deelde?’ De avonden zijn als volgt opgebouwd. Om
18.00 uur is er een vastenmaaltijd, om 18.50 uur een vesper,
en om 19.30 uur de filmavond. Daar beginnen we zo vroeg
mee, omdat we dan nog twintig minuten kunnen napraten.		
		
13 maart, De Werf bij Het Kruispunt:
JESUS CHRIST SUPERSTAR 2000
(Gale Edwards en Nick Morris, 2000)

Ook in 2019 gaan we door met onze leergroep. We zijn nu bezig
aan het boek “Schoonheid ervaren, een ontdekkingstocht naar
meer levensvreugde” van Anselm Grün. Daarvoor komen we
altijd de laatste dinsdag van de maand bijeen in de pastorie.
Wilt u ook meelezen en meepraten? U bent van harte welkom.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 29 januari om 14
uur.

Vlietlande Gespreksgroep
Van september tot en met mei komt de Vlietlande
Gespreksgroep één keer per maand bijeen in het
Bondsgebouw. Deze gespreksgroep is bedoeld voor ‘mensen
met een beperking’ of te wel voor ‘anders getalenteerden’. Dit
jaar hebben we als thema: ‘Vruchten van de Geest’.
Data: 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april en 23 mei.
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Bondsgebouw, Leidseweg 102
Informatie: Majo van Veen, telefoon: 071 5612982.

28 maart, Het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk:
CHILDREN OF A LESSER GOD (Randa Haines, 1986)
9 april, De Hoeksteen bij de Dorpskerk:
DEAD MAN WALKING (Tim Robbins, 1995)
Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com,
tel. 071-5761130, mob. 06-13805668.

Debatavond 2019
Dit jaar is het thema ‘Armoede’ en we denken daarbij aan
de armoede in ons eigen dorp, in Voorschoten. Tegenover
elkaar staan wethouder Nanning Mol en Tiny de Meijer van
de Voorschotense afdeling van Schuldhulpmaatje. Zij helpt
mensen die nauwelijks kunnen rondkomen.
Datum: Woensdag 22 januari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bondsgebouw, Leidseweg 100

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

Op Woensdagmorgen

In Beeld

Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over leven en geloven.
Samen vragen en zoeken naar mogelijke antwoorden. Rode
draad is het thema van dit seizoen: ‘Delen’. Wat wil je met
anderen delen, wat deel je met mensen voor je, wat zou je
willen delen met een komende generatie? In het gesprek
betrekken we ook bijbelgedeeltes die voor komende zondagen
op het rooster staan. Graag opgave vooraf.

‘Kunstenaars durven zich bij uitstek bloot te stellen aan
fundamentele vragen. Het wezen van de kunst is misschien
wel het bezweren van de existentiële, menselijke angst. Kunst
kan de mens een spiegel voorhouden. Soms heel rechtstreeks,
rauw en confronterend. Soms indirect, subtiel verpakt’.
Drie maandagavonden samen kijken naar kunst – al ziende
ontdekken wat het met jou doet. Met elkaar delen wat je
waarom raakt. Elke avond staat één of twee werken van een
actuele tentoonstelling centraal. Kennis van kunst niet nodig,
wel nieuwsgierige openheid! Graag opgave vooraf.

Data: woensdagmorgen 30 jan., 20 feb., 27 mrt, 8 mei
Tijd: 10.15 tot 11.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave:
ds. Anki Peper, tel. 071-8873350, ankipeper@hotmail.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), laten de teksten op ons inwerken en wisselen uit
wat de dingen die we gelezen hebben voor ons betekenen.
Katholieken en protestanten zijn natuurlijk even welkom. Een
inspirerend uur voor iedereen!
Data: 7 jan., 4 feb., 4 mrt., 8 apr. (N.B.), 6 mei, 3 juni, 1 juli
Tijd: 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

Rondom 40 & 50
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&50 (erop, erboven of er onder, wij zijn niet
streng!). Voor wie vragen niet uit de weg gaat en ervaringen
wil vertellen. Rode draad is het jaarthema: DELEN. Wat vind
je belangrijk om met anderen te delen? Waarden, ervaringen,
verlangens, spullen? En met wie wil je delen: met familie,
kinderen, vriendinnen, collega’s, geloofsgenoten? Ter
voorbereiding zijn er steeds een aantal vragen en soms een
tekstje/gedicht/verhaaltje. Veel eigen inbreng gewenst! Graag
opgave vooraf.
Data: woensdagavond 30 jan., 20 feb., 27 mrt., 8 mei
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur
Plaats: Kon. Wilhelminalaan 12 (pastorie)
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, tel. 071-8873350,
ankipeper@hotmail.com

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. Naast afwisselende onderwerpen, lezen we dit jaar
ook gedeelten uit ‘Het Oerboek van de mens’. Je bent van
harte welkom!
Data: do 10 jan., di 5 feb., do 14 mrt
Tijd: 20.15- 22.00 uur
Plaats: Hofvliet 150
Nadere informatie: ds. Bert Boter en Hans van Kempen

Data:
28 januari: ‘Armando’ Museum Voorlinden Wassenaar
(3/11/18 - 10/3/19)
18 februari: ‘Spirits of the Soil’ Raquel van Haver, Stedelijk
museum Amsterdam (25/11 - 7/4)
25 maart: ‘De schatkamer’ Meesterwerken uit de Hermitage,
Amsterdam (2/2 - 25/8)
6 mei: ‘Middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen in oost en
west’
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (3/5 - 1/9)
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur
Plaats: de Werf
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, tel. 071-8873350,
ankipeper@hotmail.com

Spiritueel Café
Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur.
Plaats voor verschillende vormen van geloven. Jaarlijks
vijf bijeenkomsten, altijd op zondagavond. U bent welkom
vanaf 19.30 uur voor koffie en thee, om 20.00 uur is er een
voordracht en muziek, omstreeks 21.00 uur is er gelegenheid
tot gesprek met de gastspreker, ontmoetingen en een drankje.
Data:
3 februari: Alex ten Cate over wijnstokken en vijgen bomen.
Delen in de economie en in de samenleving. Wat verhalen in
de Bijbel over eigenaarschap ons vandaag te zeggen hebben.
24 maart: Caecilia van Peski over vraagstukken rondom vrede
en diversiteit in de samenleving.
26 mei: Jannie Eijmaal over delen van de oude verhalen uit de
Bijbel met jongeren.
Plaats: Kruispunt
Informatie: Arend-Jan Eshuis, e-mail:
arendjaneshuis@gmail.com

Gemeenteweekend 2019
Ook komend jaar organiseert de Protestantse Gemeente weer
een gezellig weekend: een unieke gelegenheid om elkaar in een
gemoedelijk samenzijn te inspireren en beter te leren kennen.
Het thema van dit jaar is ‘ZIN’, een positieve klank waarmee
we niet alleen willen aangeven dat wij er enorm veel ZIN in
hebben, maar dat we je ook zullen aanzetten tot beZINning!!
Het programma van GW2019 omvat spel- en creatieve
activiteiten voor jong en oud, gelegenheid tot wandelen in de
bosrijke omgeving, gezamenlijke maaltijden en, als niemand
ons tegenhoudt, op zaterdagavond mogelijk zomaar weer
een quiz en aansluitend een kampvuur met gitaarmuziek. Op
zondagochtend is er een gezamenlijke dienst.
Datum: 20-22 sept. 2019
Locatie: Het Buitencentrum Oldebroek (nabij Zwolle)
Voor meer informatie en aanmelding mail naar de
gemeenteweekend commissie: gw2019@yahoo.com

