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Hierbij de aanvullende folder SAMEN SCHOLEN,
voor (extra) activiteiten in de periode januari t/m 
augustus 2023.

De eerste folder (sept – dec 2022) is nog van kracht. 
In deze tweede folder staan nieuwe activiteiten en 
aanvullende data en/of informatie over de bestaande 
activiteiten. De eerste folder en nadere gegevens over 
alle activiteiten kunt u vinden op onze websites: 
www.dorpskerkvoorschoten.nl en www.rkvoorschoten.nl.

JAARTHEMA

doen is geloven

ZONDAG
Spiritueel Café
Plek van ontmoeting op het grensgebied van 
religie en cultuur, waar ruimte is voor verschillende vormen 
van geloven, beleven en spiritualiteit.
Data: 5 februari en 23 april
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur
Plaats: de Dorpskerk
Informatie: Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl

Inloopconcerten
Data: 19 februari thema Klezmer / 19 maart blokfluit 
en orgel / 21 mei thema Nederlandse popmuziek / 18 
juni Duitse romantiek met liederen van Schumann en 
fluitsonate van Schubert.
Tijd: tussen 16.00 uur en 17.00 uur – vrije inloop 
Plaats: de Dorpskerk
Informatie op website: www.dorpskerkvoorschoten.nl

Data: 12 januari, 13 februari, 14 maart en 13 april.
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter, 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

Taizedienstprojectkoor 
Op 19 maart hebben wij weer een 
Taizedienst. Wil je voor een keer de 
heerlijk troostrijke gezangen van Taize 
meezingen, kun je op vrijdag 17 maart van 19 u tot 20 u 
mee repeteren met de cantorij. De dienst is op zondag 19 
maart om 19 u, wij ontmoeten elkaar vooraf om 18:15 u. 
Aanmelden graag bij: 
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl

Pinksterprojectkoor 
Pinksteren zullen wij als cantorij weer de 
mogelijkheid bieden om mee te doen met 
ons bijzonder pinksterproject. Je kunt voor 
drie keer mee repeteren op de vrijdagen 12,19 en 26 mei 
van 19 u tot 20 u voor de dienst van Pinksteren, dit jaar 
op 28 mei. Wij gaan weer een heel mooi en swingend 
stuk instuderen, om samen Pinksteren nog feestelijker te 
maken.
Aanmelden graag bij: 
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl

Activiteiten jeugd
Provider 12 +
Om de 2 weken is er op zondag om 
10 uur Provider voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. 
Tijdens de Provider gaan we aan de hand van een 
Bijbelse thema bekijken hoe dit in ons leven zit. 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.. 
Je bent altijd welkom, ook als je niet weet of je elke keer 
kan komen.

JeS!  11-14 jaar
Ben je tussen de 11 en de 14 jaar? 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!

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. Kom jij er ook bij?! Neem gerust 
ook je vriendjes en vriendinnetjes mee. 

Voor meer informatie en alle  overige activiteiten voor de 
jeugd: zie de website www.dorpskerkvoorschoten.nl

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: 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

Voor algemene en actuele informatie zie de Kerkklok, de Weekbrief 
of raadpleeg www.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@parochie-
augustinus.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 



maandag
Gesprekskring Laurentius
We bespreken met elkaar een boek dat in onderling 
overleg wordt uitgezocht.
Data: iedere laatste maandag van de maand.
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur. 
Plaats: Pastorie H. Laurentiuskerk, Leidseweg 102, 
Voorschoten.
Informatie: Dhr. J Naber via e-mail: joost@naber.info

DINSDAG
Boekbespreking
31 januari, (voor een keer de 5e dinsdag) gaan we verder 
met het boek: Het verstoorde leven, Dagboeken van Etty 
Hillesum 1941-1943. Dit zijn dagboeken en brieven van 
een joodse vrouw.
Data: elke 4e dinsdag van de maand
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Paganinistraat 18, Leiden
Informatie: Peter en Nanne de Geus, tel. 071-5315918

WOENSDAG
Het Eetcafé 
Iedereen is van harte welkom, maar aanmelden is 
gewenst. Er is een afspraak met de Cirkel-bus over 
vervoer. Er wordt slechts een bescheiden bijdrage 
gevraagd.
Data: om de 2 weken - start 4 januari. 
(15 maart is er géén Eetcafé)
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
Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar koffie te drinken. Iedereen is van harte welkom.
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.
Data: 1 februari, 1 en 29 maart, 26 april, 17 mei, 7 juni
Tijd: 10.15 uur tot 11.45 uur
Plaats: ‘t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, 
ankipeper@hotmail.com

Lunch Gesprekken
Met elkaar lunchen (een broodje met soep, fruit, zoveel 
mogelijk biologisch) èn met elkaar in gesprek raken rond 
een boeiend en actueel onderwerp. Vooraf opgeven. 
Kosten 3,50 Euro
Data: 8 februari, 8 maart, 5 april, 3 en 31 mei, 28 juni, 
2 augustus
Tijd: 12.00 uur tot 13.30 uur, inloop 11.45 uur

Plaats: ‘t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, 
ankipeper@hotmail.com

DONDERDAG
Bijbelkring op donderdagmiddag
Afwisselend geleid door Bert Boter en Hanneke Atsma. We 
bespreken dit jaar “Het verhaal gaat”, deel II, over Marcus. 
Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, wel interesse 
en gezonde nieuwsgierigheid.
Data: 12 januari, 9 februari en 9 maart
Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur
Plaats: grote zaal beneden in ’t Voorhuys
Opgave en informatie: ds. Bert Boter, 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

VRIJDAG
Gebedskring aan huis
Op de vrijdag van de even weken is er gelegenheid om 
samen te bidden. In de rust van onze huiskamer komen 
we samen. Iedereen die behoefte heeft om te bidden is 
welkom.
Data: vrijdag in de even weken
Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur
Plaats: Paganinistraat 18, Leiden
Informatie: Peter en Nanne de Geus, tel. 071-5315918

Voorschotense cantorij
Wil je met ons meezingen?  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 Paaskaars maken
In de kerk brengen we met Pasen 
de nieuwe Paaskaars binnen. 
In deze workshop kun je je eigen Paaskaars maken. 
Je krijgt uitleg over de achtergrond, de betekenis 
en het gebruik van de Paaskaars. Maar ook over de 
symbolen die je kunt verwerken en de betekenis van 
de verschillende kleuren in de traditie. Materiaal is 
aanwezig. Er wordt een eigen bijdrage voor gevraagd. 
Opgave vooraf is belangrijk, zo kunnen wij zorgen voor 
genoeg materiaal en jij kunt aangeven welk formaat 
kaars je wilt.
Datum: zaterdag 4 maart
Tijd: inloop 9.45, aanvang workshop 10 uur tot 12.15 
uur
Plaats: ’t Voorhuys
Begeleiding Babs van der Schoot en ds. Anki Peper, 
ankipeper@hotmail.com

WISSELENDE DAGEN
Dement – wat nu?
Dementie krijgen is voor veel mensen een schrikbarende 
gedachte. Wat gebeurt er met je? Is dit het begin van het 
einde? Ga je ‘gewoon’ door met leven en geloven? Hoe 
reageren mensen om je heen nu op jou? Als iemand die 
jou nabij is het bericht krijgt van dementie, wat gaat er 
dan door jóu heen? Hoe ga je nu met hem of haar om 
– durf je nog in gesprek te raken, ook over wat diepere 
zaken en hoe moet het als de dementie vordert?
Twee avonden waarop we met elkaar in gesprek willen 
komen over dementie, door naar elkaar te luisteren, 
ruimte te geven en van elkaar te leren. Op één van de 
avonden zal een geriater (specialist ouderengeneeskunde) 
aanwezig zijn. Graag opgave vooraf!
Data: donderdag 16 februari en dinsdag 7 maart
Tijd: 20.00 -21.45
Plaats: t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Bert Boter 
(bert.boter@dorpkerkvoorschoten.nl) en ds. Anki Peper 
(ankipeper@hotmail.com)

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, 
bep.zijden@gmail.com, www.wccm.nl.
 
Leeskring 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 hebben we het 
boek ‘De kerk is fantastisch!’ van de Vlaamse theoloog Rik 
Torfs gelezen. In het nieuwe jaar 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. 
Plaats: Pastorie H. Laurentiuskerk, Leidseweg 102, 
Voorschoten.

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. 
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2 augustus
Tijd: 12.00 uur tot 13.30 uur, inloop 11.45 uur

Plaats: ‘t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Anki Peper, 
ankipeper@hotmail.com

DONDERDAG
Bijbelkring op donderdagmiddag
Afwisselend geleid door Bert Boter en Hanneke Atsma. We 
bespreken dit jaar “Het verhaal gaat”, deel II, over Marcus. 
Specifieke kennis van de bijbel is niet nodig, wel interesse 
en gezonde nieuwsgierigheid.
Data: 12 januari, 9 februari en 9 maart
Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur
Plaats: grote zaal beneden in ’t Voorhuys
Opgave en informatie: ds. Bert Boter, 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

VRIJDAG
Gebedskring aan huis
Op de vrijdag van de even weken is er gelegenheid om 
samen te bidden. In de rust van onze huiskamer komen 
we samen. Iedereen die behoefte heeft om te bidden is 
welkom.
Data: vrijdag in de even weken
Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur
Plaats: Paganinistraat 18, Leiden
Informatie: Peter en Nanne de Geus, tel. 071-5315918

Voorschotense cantorij
Wil je met ons meezingen?  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 Paaskaars maken
In de kerk brengen we met Pasen 
de nieuwe Paaskaars binnen. 
In deze workshop kun je je eigen Paaskaars maken. 
Je krijgt uitleg over de achtergrond, de betekenis 
en het gebruik van de Paaskaars. Maar ook over de 
symbolen die je kunt verwerken en de betekenis van 
de verschillende kleuren in de traditie. Materiaal is 
aanwezig. Er wordt een eigen bijdrage voor gevraagd. 
Opgave vooraf is belangrijk, zo kunnen wij zorgen voor 
genoeg materiaal en jij kunt aangeven welk formaat 
kaars je wilt.
Datum: zaterdag 4 maart
Tijd: inloop 9.45, aanvang workshop 10 uur tot 12.15 
uur
Plaats: ’t Voorhuys
Begeleiding Babs van der Schoot en ds. Anki Peper, 
ankipeper@hotmail.com

WISSELENDE DAGEN
Dement – wat nu?
Dementie krijgen is voor veel mensen een schrikbarende 
gedachte. Wat gebeurt er met je? Is dit het begin van het 
einde? Ga je ‘gewoon’ door met leven en geloven? Hoe 
reageren mensen om je heen nu op jou? Als iemand die 
jou nabij is het bericht krijgt van dementie, wat gaat er 
dan door jóu heen? Hoe ga je nu met hem of haar om 
– durf je nog in gesprek te raken, ook over wat diepere 
zaken en hoe moet het als de dementie vordert?
Twee avonden waarop we met elkaar in gesprek willen 
komen over dementie, door naar elkaar te luisteren, 
ruimte te geven en van elkaar te leren. Op één van de 
avonden zal een geriater (specialist ouderengeneeskunde) 
aanwezig zijn. Graag opgave vooraf!
Data: donderdag 16 februari en dinsdag 7 maart
Tijd: 20.00 -21.45
Plaats: t Voorhuys
Begeleiding en opgave: ds. Bert Boter 
(bert.boter@dorpkerkvoorschoten.nl) en ds. Anki Peper 
(ankipeper@hotmail.com)

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, 
bep.zijden@gmail.com, www.wccm.nl.
 
Leeskring 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 hebben we het 
boek ‘De kerk is fantastisch!’ van de Vlaamse theoloog Rik 
Torfs gelezen. In het nieuwe jaar 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. 
Plaats: Pastorie H. Laurentiuskerk, Leidseweg 102, 
Voorschoten.

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. 
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Hierbij de aanvullende folder SAMEN SCHOLEN,
voor (extra) activiteiten in de periode januari t/m 
augustus 2023.

De eerste folder (sept – dec 2022) is nog van kracht. 
In deze tweede folder staan nieuwe activiteiten en 
aanvullende data en/of informatie over de bestaande 
activiteiten. De eerste folder en nadere gegevens over 
alle activiteiten kunt u vinden op onze websites: 
www.dorpskerkvoorschoten.nl en www.rkvoorschoten.nl.

JAARTHEMA

doen is geloven

ZONDAG
Spiritueel Café
Plek van ontmoeting op het grensgebied van 
religie en cultuur, waar ruimte is voor verschillende vormen 
van geloven, beleven en spiritualiteit.
Data: 5 februari en 23 april
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur
Plaats: de Dorpskerk
Informatie: Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl

Inloopconcerten
Data: 19 februari thema Klezmer / 19 maart blokfluit 
en orgel / 21 mei thema Nederlandse popmuziek / 18 
juni Duitse romantiek met liederen van Schumann en 
fluitsonate van Schubert.
Tijd: tussen 16.00 uur en 17.00 uur – vrije inloop 
Plaats: de Dorpskerk
Informatie op website: www.dorpskerkvoorschoten.nl

Data: 12 januari, 13 februari, 14 maart en 13 april.
Tijd: 20.15 tot 22.00 uur
Plaats: Bij een van de deelnemers thuis
Informatie: ds. Bert Boter, 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

Taizedienstprojectkoor 
Op 19 maart hebben wij weer een 
Taizedienst. Wil je voor een keer de 
heerlijk troostrijke gezangen van Taize 
meezingen, kun je op vrijdag 17 maart van 19 u tot 20 u 
mee repeteren met de cantorij. De dienst is op zondag 19 
maart om 19 u, wij ontmoeten elkaar vooraf om 18:15 u. 
Aanmelden graag bij: 
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl

Pinksterprojectkoor 
Pinksteren zullen wij als cantorij weer de 
mogelijkheid bieden om mee te doen met 
ons bijzonder pinksterproject. Je kunt voor 
drie keer mee repeteren op de vrijdagen 12,19 en 26 mei 
van 19 u tot 20 u voor de dienst van Pinksteren, dit jaar 
op 28 mei. Wij gaan weer een heel mooi en swingend 
stuk instuderen, om samen Pinksteren nog feestelijker te 
maken.
Aanmelden graag bij: 
maria.rosenmoller@dorpskerkvoorschoten.nl

Activiteiten jeugd
Provider 12 +
Om de 2 weken is er op zondag om 
10 uur Provider voor alle jongeren van 12 jaar en ouder. 
Tijdens de Provider gaan we aan de hand van een 
Bijbelse thema bekijken hoe dit in ons leven zit. 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.. 
Je bent altijd welkom, ook als je niet weet of je elke keer 
kan komen.

JeS!  11-14 jaar
Ben je tussen de 11 en de 14 jaar? 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!

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. Kom jij er ook bij?! Neem gerust 
ook je vriendjes en vriendinnetjes mee. 

Voor meer informatie en alle  overige activiteiten voor de 
jeugd: zie de website www.dorpskerkvoorschoten.nl

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: 
bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl

Voor algemene en actuele informatie zie de Kerkklok, de Weekbrief 
of raadpleeg www.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@parochie-
augustinus.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 
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