
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  16 sept. 2018, Vredeszondag 
                                                                                       24e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pater P. Magnin 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  Dhr. O. Snel 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de Vredesweek 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 16 t/m 23 sept   
Zondag 16 sept. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  18 sept om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 19 sept om 19.30 uur : Oecumenische vredesvesper (Evensong) 
Donderdag 20 sept om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 23 sept om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Oecumenische vredesvesper (Evensong) op woe. 19 sept  
In het kader van de Vredesweek (16 t/m 23 sept) is er in de H. Laurentiuskerk 
een oecumenische vredesvesper om 19.30 uur met voorganger ds. Ruan Crew. 
 
AGENDA  week 16 t/m 23 sept. 
Donderdag 20 sept om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 22 sept. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 23 sept om 20.00 uur: Orgelconcert Jan van Westenbrugge, organist  
                                                       in de H. Laurentiuskerk.  
 
 

KOFFIEOCHTENDEN IN DE ONTMOETING/HET PLUSPUNT NAJAAR 2018               
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Ontmoeting, het Pluspunt en de 
dokterspraktijk zijn onder voorbehoud de koffieochtenden de komende maanden op de 
volgende dagen:                         
Woensdag 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december. 
Vanaf 10.00 uur staat dan de koffie gereed en is iedereen welkom in het Pluspunt, ingang 
Abraham van der Hulstlaan, achter de Ontmoeting. Bernard WarmerdamTel.: (071) 5313026                                                                                                         
E-mail: warmerdamjansen@ziggo.nl                              
 



ORGELCONCERT Jan van Westenbrugge 

Op zondag 23 september neemt de Stichting Laurentius Orgelconcerten weer de draad op 
van de concertserie 2018. Jan van Westenbrugge, organist te Wateringen, verzorgt dan in de 
H, Laurentiuskerk een afwisselend programma met werken van Bach tot aan de tijd van nu. 
Met name dat laatste aspect omvat enkele verrassingen. Want kende u het werk van Gio 
Morandi, Carl Piutti of Hans Boelee? Nooit van gehoord? Kom dan luisteren en spijker uw 
componisten kennis weer bij! Jan sluit zijn concert af met een orgelimprovisatie van eigen 
hand. Als gewoonlijk beginnen we om 20.00 uur , is er een pauze om de benen wat te 
strekken en bieden we tot besluit de collecte schaal aan om de kosten voor de Stichting wat 
binnen de perken te houden. 

  

Ter informatie: 
Missio Pauselijke Missiewerken in Den Haag heeft een vacature voor 
secretaresse/officemanager voor  12-16 uur per week. Info : m.baijens@missio.nl 
 

De Augustinus ook digitaal ! 
Wist u dat u ons mooie parochieblad ook digitaal kunt lezen? 
www.rkvoorschoten.nl 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    "Van harte welkom bij de koffie 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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