
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 15 sept. 2019 , 24e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Zegening van voertuigen zondag 15 september 
Op zondag 15 september is er een voertuigenzegening op de parkeerplaats bij de  
H. Laurentiuskerk. Vanaf 12.30 is het mogelijk om auto, fiets, rollator of kinderwagen te 
laten zegenen. Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de heilige 
Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Na de viering is er een lunch met gezinnen in 
de tuin van de pastorie. Ieder wordt gevraagd zijn eigen lunch mee te nemen. 
In verband met de zegening graag uw auto achter het Bondsgebouw parkeren. 
Voor meer informatie zie De Augustinus van september blz. 21 en 22. Ook digitaal te vinden 
op www.rkvoorschoten.nl 
 

Folder Samen Scholen is uit! 
Traditiegetrouw is er weer een nieuwe folder van Samen Scholen. 
Hierin staat het aanbod van de kerken in Voorschoten met betrekking tot gespreksgroepen, 
bijbelkringen en andere aktivitieiten. De folder ligt achter in de kerk. 
Van harte aanbevolen! 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 15 sept.  t/m 22 sept. 
Zondag 15 sept.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 sept.  om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 18 sept. om 19.00 uur  : Oecumenische vredesvesper in Het Kruispunt 
Donderdag om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag   om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 15  t/m 22 sept. 
Woensdag 18 sept. van 10.00 tot 11.30 uur: Gespreksochtend over Psalmen 
       in klooster Bijdorp 
Woensdag 18 sept. om 20.00 uur: Vergadering Pastoraatgroep op de pastorie 
Woensdag 18 sept. om 10.00 uur: Koffieochtend in het Pluspunt. 
Zondag 22 sept. om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk m.m.v. 
                                        organisten Richard Bot, Louise Hillen en Ton van Eck. 
In verband met de 10e verjaardag van de orgelrestauratie in de H. Laurentiuskerk. 
Iedere week : 
Repetitie Dameskoor op maandag van 13.30 tot 14.30 in het Bondsgebouw 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 
 

http://www.rkvoorschoten.nl/


 

KOFFIEOCHTENDEN IN HET PLUSPUNT WOENSDAG 18 SEPTEMBER     

De data voor de komende maanden zijn, onder voorbehoud:                         

woensdag 18 september, woensdag 16 oktober, woensdag 20 november en 

 woensdag 18 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 Warmerdam,Tel.: (071) 5313026, E-mail: warmerdamjansen@ziggo.nl                              

 

 

Jubileumconcert orgel H. Laurentiuskerk zondag 22 september 

Zondag 22 september is er om 20.00 uur weer een orgelconcert in de Laurentiuskerk. 

We vieren dan het feit dat tien jaar geleden de restauratie van het Mitterreither- van 

den Brink orgel door de firma Verschueren werd afgerond. Na jaren van een diepe en 

vooral zwijgzame slaap werd het instrument weer tot leven gewekt.  Kom die 10e 

verjaardag met ons mee te vieren. Louise Hillen, Richard Bot en Ton van Eck – de drie 

die met hun neus bovenop het restauratieproces stonden – zullen het programma 

verzorgen. Zij spelen werken van o.a. Dandrieu, Bach, Langlais, Mendelssohn en Dubois. 

Welkom! 

 

Start Vredesweek in Voorschoten 
Van 21 tot en met 29 september wordt de Vredesweek gehouden. Het thema is dit jaar ‘Vrede 

verbindt over grenzen’. In ons dorp organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken op 

18 september a.s. – dus voor de Vredesweek uit (!) – een oecumenische vredesvesper in het 

Kruispunt met aansluitend een filmavond. De Vredesweek wordt afgesloten door het Taizégebed 

van 29 september a.s. aan dit thema te wijden. Ook een Taizégebed is oecumenisch. 

De filmavond gaat over een van de films die de Poolse filmmaker in 1989 en 1990 maakte over 

dekaloog, de Tien Woorden. Het was een bijzondere tijd. Een jaar eerder had de Wende 

plaatsgevonden. De landen van Oost-Europa kregen open grenzen en zo kwam er contact met de 

landen van West-Europa. De Poolse katholieke kerk vroeg in die jaren de Poolse filmmaker 

Krzysztof Kieslowski, die helemaal niet katholiek was, een TV-serie te maken over de Tien 

Woorden. De films die ieder vijftig minuten duren, werden op de nationale Poolse televisie 

vertoond, een doorbraak in die dagen. Het zijn diepzinnige films geworden. Enkele jaren geleden 

zijn er ook een paar vertoond. Daarna waren er boeiende nagesprekken. Deze keer kiezen we 

voor een film die toen niet vertoond is, deel 6 over ‘Gij zult niet doden’.  

 Programma: Woensdag 18 september, 19.00 u.: Oec. vredesvesper Kruispunt. 

20.00 u.: Filmavond: Dekalog, deel 6 (Krzysztof Kieslowski 1990) 

Zondag 29 september, 19.00 u.: Taizégebed over de vrede, Kruispunt. 

 

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