
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  22 sept 2019 , 25e zondag door het jaar 
Vredeszondag  H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

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

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 aktiviteiten. De folder ligt achter in de kerk. 
Van harte aanbevolen! 
 

Gesprekstafel zondag 22 september om 12.30 uur 
Op zondag 22 september organiseert de Pastoraatgroep de 1e gesprekstafel in het 
Bondsgebouw van 12.30 uur tot 13.15 uur in zaal 2/3. Onder leiding van Dirk Gudde zullen 
we met elkaar praten over :”Veranderende parochie. Voel ik mij nog thuis?” Voor meer info 
zie blz. 23 van De Augustinus van juli/augustus jl. U bent van harte welkom! 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 22 sept.  t/m 29 sept. 
Zondag 22 sept.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 24 sept. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 sept. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag  29 sept. om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                              om 13.00 uur: Doopviering Annemijn Zoun en Pia van Vliet 
 
 

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! 



AGENDA  week 22 sept t/m 29 sept. 
Zondag 22 sept om 12.30 of eerder: Gesprekstafel in zaal 2/3 Bondsgebouw 
Zondag 22 sept. om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk mmv organisten  
                                                  Richard Bot, Louise Hillen en Ton van Eck.  
                                                  10e verjaardag orgelrestauratie. 
Dinsdag 24 sept. om 13.30 uur: Gespreksgroep Leven met verlies op de pastorie 
Woensdag 25 sept. om 10.00 uur: Gespreksgroep psalmen in klooster Bijdorp 
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 
 

Start Vredesweek in Voorschoten 
Van 21 tot en met 29 september wordt de Vredesweek gehouden. In ons dorp organiseert de 

Raad van Samenwerkende Kerken diverse aktiviteiten.  Op zondag 22 september is het 

Vredeszondag. Het thema is dit jaar ‘Vrede verbindt over grenzen’. Op 29 september zal de 

Vredesweek worden afgesloten door het Taizégebed dat  aan dit thema zal worden gewijd. Ook 

een Taizégebed is oecumenisch.  Plaats: Het Kruispunt om 19.00 uur. 

 

Op adem komen in een klooster 
Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte aan een 

adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan rondom 

verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het 

dagelijkse leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. 

Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals 

stilte, rust, bezinning en ontmoeting…   

Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben.  

Op dit moment worden er twee bijeenkomsten aangeboden:  

1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 

               uur, Abdij Koningshoeve te Tilburg 

2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag  

               14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt . Zie voor meer informatie www.vadere.nl  

               En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring 
 
Folder kleuterkerk in Wassenaar 
Achter in de kerk liggen folders van Kleuterkerk Wassenaar in de H. Jozef. 
Folderkaart Jongerenprogramma Bisdom 
Ook deze folder ligt voor u klaar. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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