
De zondagse     

 mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  27 aug. 2017 , 21e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. C.C. Luijnenburg, Prof Einthovenlaan 32 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de MIVA 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw 
en is er gelegenheid voor gesprek over de actie Kerkproeverij (zie hieronder ) 

 

MIVA Deurcollecte op 27 augustus 

Graag vragen wij uw aandacht voor de  jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA; dit jaar op 27 
augustus a.s. na de viering. 
Uw geldelijke steun is bestemd voor een project in Burkina Fasso: de aanschaf van 24 
brommers en scooters voor hulpverleners daar ter plaatse. Deze mensen rijden naar de 
meest afgelegen dorpen om kinderen met een handicap te helpen door voorlichting te 
geven en medicijnen en soms zelfs een operatie te regelen. 
De wegen in dit land zijn vaak onverhard en dan is een scooter of brommer het beste 
vervoermiddel; beter dan een auto. 
Achter in de kerk liggen folders van de MIVA met alle informatie over dit project. 
Helpt u deze hulpverleners om jonge mensen met een handicap te bereiken? 
Alvast heel erg bedankt. Werkgroep MOV. 
 
Augustinuszondag 3 september 
Op deze zondag starten we weer traditioneel het nieuwe parochiejaar. 
Na de Eucharistieviering van 11 uur is er om 12 uur een plechtige bijeenkomst en daarna om 
ongeveer 12.15 uur feestelijk samenzijn in het Bondsgebouw. 
U bent van harte welkom!’ 
 
 
Augustinusweek met Lezing door Mgr. Adrianus van Luyn S.D.B.  op di  5 sept. 
Op 3 september start ook de Augustinusweek in onze parochie. 
Op dinsdag 5 september is de Augustinuslezing door Mgr. Van Luyn S.D.B. 
De avond begint om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de Jozefkerk in Wassenaar 
waarna de lezing begint om 20.00 uur in het naastgelegen Siongebouw. De avond wordt 
afgesloten met een borrel en nazit. Thema van de lezing is: Kerk en Europa. 
  
Weekend van Voorschoten 

Op zaterdag 9 september willen de kerken zich presenteren tijdens de vrijwilligersmarkt van het 

weekend van Voorschoten. We staan in een kraam aan de Schoolstraat op de hoek van het Kerkplein. 



We zullen de kraam dit jaar samen bemensen de Schuld Hulp Maatje Voorschoten, omdat de banden 

het afgelopen jaar zijn aangehaald vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten. 

Ook zullen we in de kraam aandacht besteden aan het Lutherjaar en het vijftigjarig jubileum van de 

raad. We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de vrijwilligersmarkt. Mocht u uw steentje willen 

bijdragen aan de bemensing van de kraam dan kunt u dat melden bij Freek Bakker 

((f.l.bakker51@hotmail.com) of Joost Naber (joost@naber.info)  

 
Kerkproeverij 
In het weekend van 9 en 10 september doen veel kerken in 
Nederland mee met het landelijke project “Kerkproeverij”. 
Ook in Voorschoten. 
Achter in de kerk ligt een folder die u kunt  meenemen. 
Zie ook de website hiervan: 

http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/ 

 

Hoe pak ik dat aan, iemand uitnodigen? Vind ik dat eigenlijk lastig? Bij de koffie is er gelegenheid  

om met elkaar en pastoor Michel Hagen over dit soort vragen in gesprek te gaan."  

 
Vredesvesper zondag 20 september om 19.00 uur 

Op 20 september a.s. is er om 19.00 uur een oecumenische vredesvesper in het Kruispunt. 

Voorganger is Dirk Gudde, pastoraal werker. Ds. Freek Bakker verleent eveneens zijn 

medewerking.  

Thema van de vredesweek 2017 is: De kracht van verbeelding. Pax schrijft hierover: 

"Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te 

verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats 

van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige 

vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De 

kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld 

waarin plaats is voor iedereen." (Voor meer infomatie: 

vredesweek.nl/thema-2017) Iedereen is van harte welkom! Na de 

vesper is er koffie/thee om elkaar nog even te ontmoeten en te spreken 

. 

Vieringen in onze parochiekern  week 27 augustus t/m 3 september 
Zondag  27 aug. om 11.00 uur  : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  29 aug. om 19.00 uur  : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 31 aug. om 09.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 03 sept.  om 11.00 uur  : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 27 augustus t/m 3 september 
Zaterdag 02 sept. om 16.00 uur : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 03 sept. om 12.15 uur : Augustinuszondag; start nieuw parochiejaar  

  in het  Bondsgebouw. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u deze mededelingen vóór het weekend digitaal ontvangen? 
Stuur dan een email naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
Als u zich wilt afmelden, stuur dan een email naar hetzelfde adres. 
Bijdragen voor de “De zondagse mededelingen” naar:  kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
Deadline donderdag 12.00 uur . Contact:Tilly ten Thije: Kerkelijk bureau: tel 071-5612508; 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl    Website: www.rkvoorschoten.nl 
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