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Bezieling

Bezieling

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Zo begint de herdichting van 1 Korintiërs 13 door Karel
Eykman. Zonder liefde slaat alles plat. Zonder bezieling net
zozeer. Misschien wel daarom is ons jaarthema ‘bezieling’.
Omdat we meer willen zijn dan een samenscholing rondom
platitudes. We willen de diepte in, praten, nadenken, kijken,
voelen, horen over wat ons werkelijk raakt, waar het werkelijk om gaat, in ons geloof, in ons leven.
We hopen u met dit programma, corona volente, een mooie
keuze aan bezielende bijeenkomsten aan te bieden.
ds. Bert Boter

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 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 3 okt., 12 dec., 6 feb. (Mantra zingen met Maria Rosenmöller) en 24 apr.
Tijd: 15.30-17.30 uur
Plaats: Dorpskerk
informatie: Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl

OP MAANDAG

Leesclub Laurentius
We starten weer in september.
Elke laatste maandag van de maand
komen we bij elkaar en bespreken
onder leiding van een pastoraal werker een of meer
gedeelte(n) van een boek. Geen zware kost, wel een soms
indringend gesprek. We lezen nu het boek Wat deed God
voor Hij de wereld schiep. Geef even door dat u komt en
u hoort aan welk hoofdstuk we beginnen.
naberjoost@gmail.com. Van harte welkom.

OP DINSDAG

Boekbespreking
Met een kleine groep ( we mogen best nog groeien)
komen we, zolang het kan, samen in de grote zaal van
het Pluspunt. Dat gebeurt elke 4e dinsdag van de maand
van 10.00 uur tot 11.30 uur. Samen besluiten we welk
boek we lezen, voor elke ochtend lezen we 1 hoofdstuk
en bespreken dit met elkaar. Daar komen altijd fijne
geloofsgesprekken van.
Inlichtingen: Nanne de Geus,
tel. 071 5315918.

OP WOENSDAG

Koffiedrinken in het Pluspunt
We gaan het proberen en we houden de regels in acht dus
inclusief de anderhalve meter afstand. We benutten de
ruimte en als het mooi weer is kunnen we misschien zelfs
wel buiten in het zonnetje zitten …
Van 10.00 tot 11.30 uur is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten, gezellig koffie of thee te drinken en alle ruimte
voor een goed gesprek …
Met het Eetcafé doen we om-en-om zodat er iedere
woensdag minstens één mogelijkheid is om in het Pluspunt
samen te komen.
Voor het Koffiedrinken wordt het dus woensdag 18 augustus: woensdag 1 september, woensdag 15 september, en
zo voort …

Woensdagmorgenkring
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 thema van
dit seizoen: BEZIELING. Wat is dat eigenlijk: een bezield
mens? Betekent dat een ziel hebben? Maar wat bedoelen
we dan me dit bijzondere en wonderlijke woord ziel? Ervaar
je zelf bezieling in je bestaan en hoe voed je dat dan?
Spannende vragen voor inspirerende ochtenden!
Data: woensdagmorgen 29 sept. 27 okt., 24 nov. en 15 dec.
Tijd: van 10.15 tot 11.45 uur
Plaats: ‘t Voorhuys
Begeleiding 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: BEZIELING Graag opgave vooraf (en achteraf
een bijdrage voor de kosten van 3 euro ☺).
Data: woensdag 13 oktober, 10 november en 8 december
Tijd: 11.45 inloop, begint om 12.00 tot 13.30 uur
Plaats: ‘t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, tel. 8873350,
ankipeper@hotmail.com

Actueel Avondgebed
Elke eerst woensdag van de maand bidden we in de
Laurentiuskerk het actueel avondgebed. We bidden dan in
oecumenisch verband naar aanleiding van gebeurtenissen
van de afgelopen tijd: coronacrisis, vermoorde voorgangers,
natuurrampen, etc. We zoeken altijd de actualiteit op en
met gebeden, psalmen en liederen proberen we hiervoor
ons gebed te formuleren. Het Actueel Avondgebed begint
om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

Het Eetcafé in het Pluspunt begint weer !
Op 25 augustus gaat het Eetcafé in het Pluspunt weer van
start. De maaltijden beginnen om 18u15 en vanaf 17u45
staan koffie en thee klaar. Er wordt slechts een bescheiden
bijdrage gevraagd. Iedereen is welkom, maar wegens de
corona-beperkingen is reserveren nodig. Opgave kan t/m
16 augustus via JacobSwager@cs.com of 071-531 3067.
Bij afwezigheid is Leon Cornelissen contactpersoon met als
tel. nr. 071-561 8259.
De volgende Eetcafés zijn op 8 en 22 september en zo
verder om de twee weken.

Filmavond JOYEUX NOËL 1914
Op 22 september a.s. is er om 20 uur een filmavond in
het Bondsgebouw, Leidseweg 100. We kijken naar de
film JOYEUX NOËL 1914 (Christian Carion 2005) over het
eerste kerstfeest aan het front in de Eerste Wereldoorlog.
Er gebeurde iets onverwachts: vrede op aarde? Na de film
praten we hier onder leiding van ds. Freek Bakker over
door. Men hoeft zich niet aan te melden.

Scheppingsverhalen wereldwijd
Deze kring begint op 29 september a.s. om 20 uur in ’t
Voorhuys. Als de situatie het toelaat, blijven we gewoon
bijeenkomen, anders gaat het weer online. Over de hele
wereld zijn scheppingsverhalen te vinden. Daarom zou het
wel eens een interessante kring kunnen worden.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Freek
Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com,
tel. 06-13805668.

OP DONDERDAG

Bijbelkring op 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: 7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari,
3 februari, 3 maart, 7 april
Tijd: van 14.30 tot 15.30 uur
Plaats: Grote zaal beneden in ’t Voorhuys
Opgave en informatie: ds. Bert Boter

Vrouwengespreksgroep
Elke 2e donderdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.30
uur komen we bij elkaar (zolang het kan) in de grote zaal
van het Pluspunt. Met de stuurgroep, bestaande uit Elsbeth de Zwart, Feikje Breekveldt en Nanne de Geus, wordt
er een programma opgesteld over religieuze en sociale
onderwerpen. Soms met een spreker en soms bereidt de
stuurgroep het voor. Aan het begin delen we lief en leed met
elkaar zodat we van elkaars wel en wee op de hoogte zijn.
Inlichtingen: Nanne de Geus, tel. 071 5315918.

OP VRIJDAG

Gebedskring aan huis
De vrijdag van de oneven weken, van 10.00 uur tot 11.00
uur, is er gelegenheid voor gebed. In een rustige sfeer
bidden we met elkaar voor persoonlijke, kerkelijke en
landelijke zaken. Iedereen voor wie gebed belangrijk is en
daar tijd voor vrij wil maken is van harte welkom.
Inlichtingen: Nanne de Geus, tel. 071 5315918.

OP ZATERDAG

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 en wel op:
Iedere zaterdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur in het
Bondsgebouw, naast de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 100,
en op de eerste en derde donderdag van iedere maand ’s
avonds om 19.30 in het gebouw het Pluspunt, naast de
vroegere kerk De Ontmoeting, Abraham v.d. Hulstlaan, wijk
Noord Hofland. U bent altijd van harte welkom. Er zijn geen
kosten aan verbonden. (Er wordt rekening gehouden met
de Corona regels).
Informatie bij Bep van der Zijden, tel. 071-5615354,
e-mail bep.zijden@gmail.com. Ook kunt u onze site
raadplegen: wccm.nl.

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: 11 oktober, 9 november, 9 december, 10 januari,
8 februari, 10 maart, 4 april
Tijd: van 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter, bertboter@ziggo.nl

ACTIVITEITEN JEUGD PGV
Provider 12 +

Om de 2 weken is er op zondag 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!

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. Voor data en onderwerpen zie de website.
Meer informatie: jeugdwerker Marianne Sonneveld van Kammen

12+ activiteiten
Twee keer per maand is er een leuke activiteit voor de
providergroep (12+). Deze activiteiten zijn vaak op de
vrijdag en/of de zaterdag. We gaan van alles doen dit jaar.
Van zipyourlip 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,
marianne.sonneveld@dorpskerkvoorschoten.nl
06-15 85 80 00

Woensdag activiteiten, 6-12 jaar
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. 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. Hou de website van de dorpskerk goed in de
gaten voor de data.
Meer informatie: jeugdwerker
Marianne Sonneveld - van Kammen,
marianne.sonneveld@dorpskerkvoorschoten.nl
06-15 85 80 00

colofon

Protestantse Gemeente Voorschoten
Dorpskerk en ‘t Voorhuys: Kerkplein 2, tel. 071-5614078
Het Pluspunt: Jan Evertsenlaan 2, tel. 071-5720956
Kerkelijk Bureau: Kerkplein 2, 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, tel. 071-8873350, e-mail: ankipeper@hotmail.com
Ds. B. Boter, tel. 071-5289585, e-mail: bertboter@ziggo.nl
Ds. W. de Boer, tel. 0172-608505, e-mail:
willemmdeboer@kpnplanet.nl
JEUGDWERKER: Marianne Sonneveld-van Kammen:
e-mail: marianne.sonneveld@dorpskerkvoorschoten.nl

Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods
H. Laurentiuskerk: Leidseweg 98
Pastorie H. Laurentius: Leidseweg 102
Bondsgebouw: Leidseweg 100
Kerkelijk Bureau Parochie: Leidseweg 102, tel. 071-5612508
(geopend op maandag, woensdag en vrijdag 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@parochie-augustinus.nl
JEUGDWERKER: Freek van Krevel, e-mail: krevel@gmail.com

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.
CHAPLAIN: Revd Ruan Crew, tel. 071-5613020, e-mail:
ruan@stjames.nl
YOUTH WORKER: Mercedes Masters, e-mail: mercedes@stjames.nl

Voorzitter Raad van Samenwerkende Kerken
Ds. Freek Bakker, tel. 071-5612508, e-mail:
f.l.bakker51@hotmail.com

