
De zondagse     

 mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 17 sept. 2017, 24e zondag door het jaar      
Vredeszondag 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
Het altaarbloemetje is voor: Mw. Roodakker, Koningin Julianalaan 22e 
 
Wij gedenken: 
Ons bereikte het bericht van het overlijden, op 12 juli, van mevr. Josephina Gijsberta van Vliet-

Verheul. Mevr. Van Vliet woonde aan De Zeven Provinciën in Voorschoten. Zij was een gelovige 

vrouw. Een fijne vrouw om mee te praten, tot op hoge leeftijd nog helder van geest. Ze had een 

nuchter soort vroomheid. Zij is 94 jaar geworden. Het afscheid en de crematie hebben in kleine kring 

plaatsgevonden. 

 

-  De collecte is voor onze Parochiekern 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
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 oktober: Bibliodrama. Begeleiding: Pastoraal werker Marlene Falke 
Avond 2 Dinsdag 10 oktober: De achtergrond en opbouw van de brief. Inleiding: Dirk Gudde 
Avond 3 Dinsdag 17 oktober: De theologie van de brief 
Avond 4 Woensdag 25 oktober: Hoe komt Paulus met deze brief voor in de kunsten: muziek, 
poëzie, beeldende kunst. U kunt zich hiervoor opgeven via het kerkelijk bureau of via de 
email: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
 

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. Tijd: 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 
 

mailto: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 en Ds. Freek Bakker 

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

hierover: "." (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 

 
Vieringen in onze parochiekern  week 17 sept. t/m 24 sept. 
Zondag 17 sept. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 19 sept. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 20 sept. 19.30 uur : Oecumenisch Vredesvesper in het Kruispunt. 
Donderdag 21 sept. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 24 sept. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 17 sept. t/m 24 sept. 
Maandag 18 sept. om 20.30 uur: vergadering Stuurgroep Liturgie op pastorie 
Maandag 18 sept. om 19.30 uur: Startavond H. Vormsel, pastorie H. Willibrord,  
                                                            Rhijngeesterstraatweg 35 te Oegstgeest. 
Donderdag 21 sept. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 23 sept. om 16.00 uur    : Christelijke mediatie in het Bondsgebouw 
 
ALPHA cursus op woensdagavond 
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere 
levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is ALPHA iets voor jou! 
De avond begint met een maaltijd met daarna introductie en gesprek. 
De 1e avond is op woensdag 10 januari om 18.30 uur. Plaats: St. Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31, 
Wassenaar. Aanmelden bij secr. Parochie H. Augustinus: tel: 06-10756565 of bij Reinoud Kaasschieter 
alpha.jozelfkerk@hotmail.com. Meer info: www.facebook.com/alpha.jozefkerk  
 
Emmanuel Gebedsgroep 
Komende donderdag (22 september) start de Emmanuel Gebedsgroep weer. De avonden hebben 
een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed, deling,… De avonden 
vinden plaats in de Goede Herderkerk, starten om 20:30 en eindigen rond 22:00uur. 
Vanuit Voorschoten sluiten we ook elke keer met enkele parochianen aan. Stuur een e-mail naar Jan-
Willem en Loes (regioholland@emmanuelnederland.nl ) als je mee wilt rijden. Meer informatie is ook 
te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland 

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