
De zondagse     

 mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  10 sept. 2017, 23e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  dhr. J. Pieterse , Huize Adegeest, kamer 202 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Opbrengst deurcollecte voor de MIVA. 

De opbrengst van de deurcollecte voor de MIVA op 27 augustus jl. was € 237,15 . 

Alle gevers heel erg bedankt! 

Werkgroep MOV. 

 
Bijbelmaand: oktober 2017 

Noteert u vast de data van de bijbelmaandavonden? Mooie en inspirerende avonden rond de brief van Paulus 

aan de Galaten. Een stevige brief waar de gemeente toen wel van onder de indruk moet zijn geweest. Hoe 

ervaren wij deze brief? Hoe zit de brief in elkaar en welke retorische trucs past Paulus toe?  

Avond 1 Woensdag 4 okt.: Bibliodrama. Begeleiding: Pastoraal werker Marlene Falke 

Avond 2 Dinsdag 10 okt.: De achtergrond en opbouw van de brief. Inleiding: Dirk Gudde 

Avond 3 Dinsdag 17 okt.: De theologie van de brief 

Avond 4 Woensdag 25 okt.: Hoe komt Paulus met deze brief voor in de kunsten: 

                                                  muziek, poëzie, beeldende kunst. 

 
Gespreksochtenden Leven met symbolen en rituelen 
In zijn dertiende hoofdstuk (13,34) zegt Mattheus: 
“Dat alles vertelde Jezus in beelden en zonder beelden sprak hij niet tot hen” 
Een oeroud getuigenis van het samengaan van woord en beeld. In drie ochtenden willen we samen 
nadenken over symbolen en rituelen en hun betekenis in bijbelse en traditionele teksten. We leggen 
onze eigen ervaring, onze beleving en onze vragen ernaast in het gesprek. Drie dinsdagochtenden in 
Klooster Bijdorp. 
Dinsdag 24 okt , 31 okt en 7 nov. 
10.00 – 11.30 uur 
Begeleiding: Pastoraal werker Dirk Gudde en zr. Baptiste Tuin O.P. oud pastoraal werkster. 
Opgave : bellen (5612508) naar het kerkelijk bureau of mailen naar kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.  
 

Vredesvesper  woensdag  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.  

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


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 informatie: vredesweek.nl/thema-2017) Iedereen is van 
harte welkom! Na de vesper is er koffie/thee om elkaar nog even te ontmoeten 
 
 
 
 

 
VORMSEL VOORBEREIDINGEN VAN START 
Informatieavond op dinsdag 12 september 2017 om 19.30 uur in ontmoetingsruimte Sion, naast de Sint 

Jozefkerk, ingang aan de Parklaan 28, Wassenaar. De startavond van het Vormselproject is een kleine week later, 

op maandagavond 18 september, in Oegstgeest, dat vertellen we allemaal precies op 12 september. 

Het Vormsel zal zijn op zaterdagavond 18 november 2017 om 19.00 uur in Oegstgeest. 

Het gaat dit jaar dus wat anders dan we gewend waren. De Bisschop komt één keer voor alle jongeren uit al onze 

parochiekernen. Het is goed dat u weet, dat we het Vormsel in 2018 een jaartje zullen overslaan. De volgende 

keer is dan weer in 2019.  De kinderen die nu in groep 7 zitten kunnen er dan voor kiezen om dit jaar mee te 

doen, of te wachten tot 2019. 

 
Vieringen in onze parochiekern week 10 sept t/m 17 sept 
Zondag 10 sept om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 12 sept om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 13 sept om 15.30 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 14 sept  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 16 sept. om 14.30 uur: Huwelijksviering Simone Kemps en Wesley Heineman 
           In de H. Laurentiuskerk 
Zondag  17 sept om 11 uur : Eucharistieviering/gezinsviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 10 sept t/m 17 sept  
Dinsdag 12 september om 19.30 uur: Informatieavond Vormsel in Siongebouw 

   bij St. Jozefkerk in Wassenaar. 
Zaterdag 16 sept om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

 

De folder Samenscholen en de Augustinus van september liggen voor u klaar 

achter in de kerk. 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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