
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                De Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 22 okt. 2017 29e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Dhr. Zandbergen, Vondellaan 23 
 
-  De collecte is voor Wereldmissiedag 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
 
Bijbelmaand 4e avond op woensdag 25 oktober in het Bondsgebouw 
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 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 
 
 
Dinsdag 24 oktober a.s. start: 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: zr. Baptiste Tuin O.P. oud pastoraal werkster en pastoraal werker Dirk Gudde  
Opgave: bellen (5612508) naar het kerkelijk bureau of mailen naar 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
 
Allerzielen. 
Op donderdag 2 november om 19.30 uur is in de H. Laurentiuskerk de viering van 
Allerzielen. Een gebedsviering met speciale aandacht voor de overledenen van het afgelopen 
jaar. De nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar in de Parochiekern hun 
uitvaart hebben gehad ontvangen hiervoor een uitnodiging. Iedereen is van harte welkom. 
Na de viering is er een lichtprocessie naar het kerkhof uur. 

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


Diakenwijding Peter Winnubst zaterdag 18 november 2017 
Op zaterdag 18 november wordt Peter Winnubst  in de kathedraal van Rotterdam tot diaken 

gewijd. Om dit heugelijke feit mee te vieren willen wij op 18 november met zoveel mogelijk 

mensen in Rotterdam aanwezig zijn. Hiertoe bieden wij de mogelijkheid om per bus naar 

Rotterdam te gaan waar wij naast de wijdingsplechtigheid ook op de receptie aanwezig 

zullen zijn. De viering begint om 11:00 uur tot ongeveer 13:30/14:00 uur waarna wij na de 

receptie (naast de kathedraal) om 15:30 uur naar huis zullen gaan. De bus zal om 9.10 uur bij 

de H. Laurentiuskerk zijn.  Kosten voor bus en lunch zijn € 12,50. Achter in de kerk ligt een 

intekenlijst. U kunt ook bellen of mailen naar het kerkelijk bureau of mailen naar 

erikvanblerk@hetnet.nl onder gelijktijdige overmaking van € 12.50 naar 

NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie Augustinus onder vermelding: Wijding Peter.  

 

Vieringen in onze Parochiekern week 22 okt t/m 29 okt 
Zondag 22 okt om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
  om 13 uur: Doopviering Imme Rijsdijk en Natalia Carrasqeuro Riquezis 
Dinsdag 24 okt om 19.00 uur: Mariaviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 okt om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 29 okt om 11 uur: Eucharistieviering/gezinsviering in de H. Laurentiuskerk 
Thema: Wat is het allerbelangrijkste? In deze viering zal ook aandacht zijn voor het feit dat pastor 

Gerard Paardekooper vijf jaar geleden overleed. Voorgangers zijn pater Spruijt en pastoraal werker 

Dirk Gudde. Wij zingen liederen voor jong en oud, samen met het Laurentiuskoor. 

 
 
 
AGENDA  week 22 okt t/m 29 okt 
Dinsdag 24 okt. om 10 uur: Gespreksochtend Leven met symbolen en rituelen 
              In klooster Bijdorp. 
Woensdag 25 okt. om 20.00 uur: 4e bijbelavond over brief van Paulus aan de Galaten. 
              In het Bondsgebouw 
Zaterdag 28 okt. om 16.00 uur: Christelijke meditatie 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 

mailto:erikvanblerk@hetnet.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

