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SAMENSCHOLEN heeft een nieuw jasje gekregen. Wat blijft is het jaarthema, deze 
keer: ‘Kom met verhalen’. Ook anders dan anders: alles is onder voorbehoud, vanwege 
corona. Over sommige dingen wordt daarom nog nagedacht (komt er weer een eetcafé 
in het Pluspunt, en  koffieochtenden?) Houd daarom vooral de websites en de weekbrief 
in de gaten. Overigens vindt u op die websites ook meer achtergrondinformatie over al 
de onderstaande kringen en bijeenkomsten. 

JAARTHEMA 2020:

Kom met
verhalen

OP 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 zullen ook 
dit seizoen 4 of 5 bijeenkomsten op 
zondagmiddag zijn. 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: zondagmiddag 11 okt., 29 nov., 24 
jan., 14 maart en 30 mei. 
Tijd: 15.30-17.30 uur 
Plaats:  Dorpskerk  
info: Arend-Jan Eshuis, arendjaneshuis@
gmail.com

Bijbelgesprek, catechese en 
themagesprek
Bijbelgesprek 1x per maand om 09.30 uur 
voorafgaand aan de zondagviering.
Gezinscatechese op zondagochtend 4x 
per jaar. Met enige regelmaat vindt er een 
themagesprek plaats na de viering op 
zondag;
Plaats: H. Laurentiuskerk
info: e-mail kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
www.rkvoorschoten.nl
tel: 071-5612508 ma, woe-, vrij- of za-ochtend 

OP MAANDAG
Liturgisch Bijbellezen
Elke eerste maandagochtend van de maand 
is er liturgisch bijbellezen op de pastorie 
van de parochie.
Info: e-mail kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
www.rkvoorschoten.nl
tel: 071-5612508 ma, woe-, vrij- of za-ochtend 

Ontdek je verhaal
Je staat er niet vaak bij stil, maar een 
verhaal is eigenlijk een heel bijzondere 
manier om iets te delen. Feiten, gevoelens, 
verwachtingen en meningen krijgen vorm in 
een samenhangend geheel. Elk mens heeft 

een eigen verhaal. Op de 1e avond gaan 
we kijken naar een aantal korte verhalen. 
De 2e avond naar favoriete Bijbelverhalen 
en de 3e avond gaan we dieper in op het 
vinden en vertellen van je eigen verhaal. 
Eigen inbreng is steeds erg belangrijk! 
Graag opgave vooraf.
Data: maandagavond 2,16 en 30 nov.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats:  aanbouw Dorpskerk  
Info en opgave: Ds. Anki Peper, tel. 
8873350, ankipeper@hotmail.com

OP DINSDAG
Boekbespreking
De 4e dinsdag van de maand komen we bij 
elkaar in Het Pluspunt. De boekbespreking 
gaat verder met het boek waarmee we 
bezig waren voor we moesten stoppen door 
Corona. Dat is het boek, geschreven door 
Tomas Halik: Raak de wonden aan. We 
gaan verder met hoofdstuk 7.
Data: dinsdagmorgen 22 sept., 27 okt. 24 
nov. Tijd: 10 uur
Plaats: Het Pluspunt
Info: Nanne de Geus, tel. 0715315918. 

Boekbespreking 
Een maal per maand op dinsdagmiddag is 
er een boekbespreking in de parochie.
Info: e-mail kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl   
www.rkvoorschoten.nl
tel: 071-5612508 ma, woe-, vrij- of za. 
ochtend 

Psalmverhalen 
In het kader van ons jaarthema ‘Kom 
met verhalen!’ wil ik graag in een serie 
de verhalen van de Psalmen met u delen. 
Ter introductie, kennismaking, verkenning 
van onze mogelijkheden (wat zijn onze 
eigen lievelings- en/of meest vervelende 
Psalmverhalen?) èn het maken van 
werkafspraken komen we bijeen op dinsdag 
29 september. 
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Plaats: Het Pluspunt
Info en opgave: ds. Willem de Boer, 
willemmdeboer@kpnplanet.nl

OP WOENSDAG
Op Woensdagmorgen
Elkaar ontmoeten en 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 jaarthema: KOM MET 
VERHALEN. Daarbij kun je denken aan 
Bijbelverhalen, ware of verzonnen verhalen 
(is er een verschil?), maar ook aan je eigen 
verhaal…. We houden gepaste afstand in 
acht i.v.m. corona. 
Data: woensdag 14 okt., 11 nov.,  2 dec.
Tijd: 10.15 tot 11.45 uur 
Plaats:  aanbouw Dorpskerk  
Info en opgave: ds. Anki Peper, tel. 
8873350, ankipeper@hotmail.com

Lunch Gesprekken 
Tussen de middag geen snel broodje in je 
eentje, maar aanschuiven in de kring, elk 
aan een eigen tafeltje, corona-proof! Met 
elkaar lunchen (een broodje met soep of 
salade) èn met elkaar in gesprek te raken 
rond een boeiend en actueel onderwerp. 
Dat gespreksonderwerp wisselt, maar 
heeft steeds op de een of andere manier 
te maken met ons jaarthema: KOM MET 
VERHALEN.  Graag opgave vooraf (en 
achteraf een bijdrage voor de kosten ☺).
Data: woensdag 28 okt. en 25 nov.
Tijd: 12.00-13.45 uur 
Plaats:  aanbouw Dorpskerk 
Info en opgave: ds. Anki Peper, tel. 
8873350, ankipeper@hotmail.com

Eetcafé
In het eetcafé in het Pluspunt is iedereen 
welkom om gezellig met elkaar te 
avondeten. In verband met corona moet 
u zich wel opgeven (max. 10 gasten). Wij 
houden ons ook aan strikte regels zodat het 
voor niemand gevaarlijk wordt.
Data: eerste keer woensdag 6 sept.
Plaats: het Pluspunt
Opgave: uiterlijk 1 dag van te voren bij Jaap 
Swager: 071- 5313067



Parabels van de rabbijnen, Jezus en 
Boeddha
In deze gesprekskring kijken en vergelijken 
we de boodschap van parabels van Jezus, 
de rabbijnen en uit het boeddhisme. 
Data: woensdagavond 23 sept., 21 okt., 18 
nov., 16 dec., 20 jan. en 17 febr.  
Tijd: 20.00 uur
Plaats: aanbouw Dorpskerk
Info en opgave: Freek Bakker, tel. 06-
13805668, f.l.bakker51@hotmail.com 

OP DONDERDAG
Vrouwengespreksgroep 
De 2e donderdag van de maand komen we 
om 10.00 uur bij elkaar. Afwisselend in het 
Pluspunt en de Dorpskerk. De stuurgroep 
bestaat uit : Elsbeth de Zwart, Lettie van 
Drie, Feikje Breekveldt en Nanne de Geus.
Data en plaats: donderdagmorgen 10 sept. 
het Pluspunt, 8 okt. aanbouw Dorpskerk en 
12 nov. het Pluspunt.
Info : Nanne de Geus, tel. 0715315918. 

Bijbelkring donderdagmiddag
Al jaren komt op donderdagmiddag een 
bijbelkring bij elkaar. We bespreken dit 
jaar een aantal bijzondere bijbelverhalen. 
Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, 
wel interesse en gezonde nieuwsgierigheid. 
Data: donderdag 1 okt., 5 nov., 3 dec. en 
7 jan. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur
Plaats: aanbouw Dorpskerk
Info en opgave: ds. Bert Boter, 
bertboter@ziggo.nl

Die Zauberflöte
Die Zauberflöte van Mozart is een van ’s 
werelds meest geliefde opera’s. Dat komt 
ongetwijfeld door de afwisselende muziek, 
want het verhaal is nogal ingewikkeld. Maar 
eens je het verhaal doorgrondt, gaat er 
een wereld voor je open, en nog één, en 
nog één…zo vol symboliek en verwijzingen 
zit deze opera. In vier avonden horen en 
bespreken dit meesterwerk.
Data: donderdag 15 okt., 19 nov., 21 jan. 
en 18 feb. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: aanbouw Dorpskerk
Info en opgave: ds. Bert Boter, 
bertboter@ziggo.nl

Gebedsgroep Emmanuel 
Elke donderdagavond, na de r.k. viering 
van 19.00 uur ontmoet de gebedsgroep 
Emmanuel elkaar. Zolang het coronavirus 
heerst gebeurt dit via Zoom.
Info: e-mail kerkelijkbureau@rkvoorschoten.
nl ; www.rkvoorschoten.nl
tel: 071-5612508 ma, woe-, vrij- of za-
ochtend 

OP VRIJDAG
Gebedskring aan huis 
Vrijdag om de 14 dagen (oneven weken) 
is er gelegenheid om met elkaar te bidden 
bij Peter en Nanne de Geus aan huis. Deze 
gebedskring staat open voor iedereen die 
vindt dat er gebeden kan en mag worden 
voor alles en iedereen en dat in alle rust en 
geborgenheid met elkaar delen en bij God 
brengen.
Data: vrijdagmorgen 11 sept., 25 sept., 
2 okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov. en 27 nov.
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur
Plaats: Paganinistraat 18, 2324 BC  Leiden
Info: Nanne de Geus, tel. 0715315918. 

OP WISSELENDE 
DAGEN
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: 29 sept., 29 okt., 23 nov., 14 jan., 
9 feb., 8 mrt. en 6 apr. 
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: bij één van de deelnemers thuis of 
via Zoom
Info: ds. Bert Boter, bertboter@ziggo.nl 

JEUGD
Kindernevendienst en crèche
Tijdens elke zondagmorgendienst is er voor 
de kinderen van de basisschoolleeftijd een 
kindernevendienst. We beginnen allemaal 
samen in de kerk. Daarna gaan de jongere 
en oudere kinderen in een aparte groep 
naar een eigen ruimte. Na het Bijbelverhaal 
gaan we in gesprek en daarna gaan we 
knutselen of een spel doen. Tijdens de 
kerkdienst is er voor de jongste kinderen 
(0-4 jaar) crèche. 
Datum: elke zondag 
Tijd: 10.00 uur 
Plaats: Dorpskerk

Basiscatechese (10-12 jaar)
Voor de kinderen vanaf groep 7 & 
8 is er 2 keer per maand tijdens de 
kindernevendienst basiscatechese. Het is 
voor kinderen die vragen hebben over van 
alles wat te maken heeft met God, Jezus, de 
Bijbel en geloven. Je kunt alle vragen stellen 
die je hebt. 
Datum: de eerste keer is op zondag 8 sept. 
(actuele informatie Instagram & Facebook)
Tijd: 10:00 uur

Plaats: de Dorpskerk
Informatie: Marianne Sonneveld v Kammen, 
e.m.sonneveld@gmail.com

Provider (12+) 
Twee keer per maand is er een provider 
bijeenkomst in de jeugdruimte van de 
Dorpskerk. We nemen een Bijbeltekst of 
een thema en zorgen dat dat tot leven komt. 
We gaan op allerlei manieren aan de slag. 
De ene keer creatief, dan weer sportief en 
je kan altijd je mening geven over het thema 
door middel van stellingen. 
Data: de eerste keer is op zondag 1 sept. 
(actuele informatie Instagram & whatsapp)
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Jeugdruimte in de Dorpskerk.
Informatie: Marianne Sonneveld v Kammen, 
e.m.sonneveld@mail.com 

De woensdagmiddag activiteiten 
(8 t/m 12 jaar)
Elke woensdagmiddag is er weer iets leuks 
te beleven in de kerk. Elke 1e woensdag 
van de maand gaan we lekker koken. 2x per 
maand knutselen en 1x per maand gaan we 
lekker een film kijken met een bak popcorn. 
Elke woensdag is het weer een klein feestje. 
Kom jij er ook bij?!
Datum: elke woensdag middag (actuele 
informatie Instagram, Facebook en de 
website)
Plaats: de Dorpskerk
Informatie: Marianne Sonneveld v Kammen, 
e.m.sonneveld@mail.com

12+ activiteiten
Twee keer per maand is er een leuke 
activiteit voor de providergroep (12+). 
Deze activiteiten zijn vaak op de zaterdag 
en de vrijdag. We gaan van alles doen dit 
jaar. Van nacht zonder dak tot aan een 
bijbelquiz. Wil je meer weten hou dan ons 
Instagram account goed in de gaten of kijk 
op de website voor de folder met alle leuke 
activiteiten. Tot snel!
Informatie: Marianne Sonneveld v Kammen, 
e.m.sonneveld@gmail.com

Adressen:
Dorpskerk en aanbouw:
Kerkplein 2, Voorschoten
H. Laurentiuskerk
Leidseweg 98, Voorschoten
Pastorie
Leidseweg 102, Voorschoten
Het Pluspunt
Jan Evertsenlaan 2, Voorschoten

Websites:
PGV: www.dorpskerkvoorschoten.nl 
Parochie: www.rkvoorschoten.nl
Anglicaanse parochie: www.stjames.nl


