
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  23 sept , 25e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger mgr.  A. van Luyn sdb, Dhr. J. Naber 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mevr. Barkmeijer 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 23 sept  t/m 30 sept 
Zondag 23 sept  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 25 sept om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 27 sept om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 30 sept om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
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 
 
 

Noveenkaars 150 jaar H. Laurentiuskerk nog steeds te koop 
Achter in de kerk zijn de noveenkaarsen plus gebed te koop voor € 5,--.  
Het noveengebed is ook in het Engels verkrijgbaar. 
 
 
 
 

 

 
 



 
Expositie 150 jaar Laurentiuskerk verlengd tot 3 oktober 
Laatste kans !! U hebt nog tot en met 3 oktober de kans om de mooie 
expositie in Museum Voorschoten te bezoeken . Het museum is geopend 
op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
U bent van harte welkom!  
 
 
 
 

 
 
AGENDA  week 23 sept t/m 30 sept 
Zondag 23 sept om 20.00 uur: Orgelconcert Jan van Westenbrugge, organist  
                                                       in de H. Laurentiuskerk.  
Maandag 24 sept om 20.00 uur: Vergadering Stuurgroep liturgie 
Dinsdag 25 sept. om 14.00 uur: Leesgespreksgroep Laurentius in de pastorie 
Zaterdag 29 sept om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 
Familie Jansen op missie naar Zambia 
Volgende week op zondag 30 september zal in de eucharistieviering enige aandacht besteed 
worden aan de uitzending van de familie Jansen naar Zambia. 
Wij bidden voor hun missie. Vanuit de Emanuelgroep zullen enkele liederen ten gehoren 
worden gebracht. Zie voor meer informatie De Augustinus van september, blz 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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