
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  29 okt 2017 , 30e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. P. Pieterse, Sixlaan 52 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank, staan volgende week zondag weer in de kerk. 
 
De Augustinus van november ligt weer voor u klaar in de kerk. 
 
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 
 
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. 
 
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 29 okt t/m 5 nov 
Zondag 29 okt om 11 uur : Gezinsviering/Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 31 okt om 19.30 uur : Vigilie Allerheiligen/ Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 1 nov. 15.30 uur : viering in huize Adegeest 

mailto:erikvanblerk@hetnet.nl


Woensdag 1 nov om 15.00 uur: viering in huize Foreschate 
Donderdag 2 nov om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 2 nov. om 19.30 uur: Allerzielen gebedsviering in de H. Laurentiuskerk. 
Zondag 5 nov.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 29 okt t/m 5 nov. 
Dinsdag 31 okt om 10.00: gespreksochtend in klooster Bijdorp:  Leven met symbolen  
                                               en rituelen . 
Donderdag 2 nov. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 4 nov. om 16.00 uur : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

Doet u ook mee met de actie Schoenmaatjes? Kies zelf hoe! 
In de periode van 23 oktober t/m 19 november doen de Katholieke en de Protestantse 
scholen in Voorschoten weer mee met de jaarlijkse actie Schoenmaatjes, van Edukans.  
Hierbij vullen kinderen en volwassenen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed. Deze dozen gaan naar kinderen in ontwikkelingslanden.  
Ook de Katholieke en Protestante kerk besteed aandacht aan deze actie. 

 U kunt zelf een schoenendoos versieren en vullen met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed. De folder met daarin de informatie zal in de periode van 23 oktober t/m 19 
november achter in de kerk liggen. Of u download de folder via de website van Edukans. 
De doos kunt u uiterlijk zondag 19 november in de kerk inleveren. 

 U kunt een financiële bijdrage leveren. Voor de verzendkosten van de dozen wordt een 
bijdrage van €6,50 gevraagd. In de folder staat uitgelegd hoe u een bijdrage kunt leveren. 
Dit gaat nu via ideal en niet meer via een machtigingsformulier in de folder. 

 Of u kunt losse toiletartikelen, schoolspullen of speelgoed doneren. Deze kunt u 
inleveren bij het kerkelijk bureau. Ook hiervoor geldt de uiterlijke inleverdatum van 
zondag 19 november. 

Vorig jaar werden er ruim 600 dozen opgehaald, naast financiële bijdragen en losse spullen. 
We hopen ook dit jaar weer op een mooie opbrengst! 
Namens alle kinderen die een doos ontvangen, of voor uw gift: heel veel dank!! 
Rosemarie Fransen (PGV) en Eveline Zoet (RK kerk)  
 
Kledingactie Mensen in Nood. 
Evenals vorige jaren is er dit najaar weer een beperkte kledingactie voor Cordaid Mensen in 
Nood (Sam's kledingactie genaamd). 
Het is op zaterdag 4 november a.s. tussen 10:00 en 13:00 uur bij de Moeder Gods kerk. 
Alle goed draagbare kleding is welkom. Ook schoenen,  lakens, handdoeken en gordijnen. 
Graag de kleding in gesloten plastic zakken aanbieden. 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie 
Cordaid Mensen in Nood. Dit jaar gaat de aandacht uit naar hulp aan de bevolking van Zuid-
Soedan. Door de burgeroorlog en langdurige droogte is daar een groot gebrek aan voedsel. 
Grote sterfte van de bevolking dreigt.  
Cordaid wil structurele hulp bieden en 3800 huishoudens voorzien van een pakket met 
vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. 
Inlichtingen bij Corry Overdevest (tel. 5763767) en Emile de Jong (tel. 5614619) 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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