
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 29 sept. 2019 , 26e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
 
-De Augustinus van oktober ligt in de kerk. 
-Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
-De voedselmanden voor de Voedselbank, staan volgende week zondag in de kerk. 
 
Het Kerkelijk bureau is vanwege omstandigheden en vakantie gesloten op 
zaterdag 28 september en woensdag 2 oktober. 
 

Oktober is “Buitengewone Missiemaand”: Gedoopt en Gezonden 
Paus Franciscus heeft dit jaar de maand oktober uitgeroepen tot Bijzondere Missiemaand 
met als thema ‘Gedoopt en Gezonden’. Dat thema daagt ons uit om na te denken over 
missie in deze tijd. Missie is overal: ver weg maar ook dichtbij. Iedereen heeft een missie en 
geeft daar vorm aan: door actie, door present te zijn, door het uitdragen van de Blijde 
Boodschap in woorden of gewoon door wie je bent en hoe je leeft. 
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de 
Buitengewone Missiemaand. De poster achter in de kerk laat dat ook zien. Drie jonge 
vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond in het dorp Rakso in 
Noordoost India en gaan op weg. Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en 
beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun eigen manier. De katholieke kerk 
in Noordoost India ziet het als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de 
waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping. Ze wil 
de inheemse bevolking begeleiden in een samenleving die verandert. Zie ook de folders en 
boekenleggers achter in de kerk. 
Op 6 oktober en missiezondag 20 oktober zullen er collectes zijn voor het werk van Missio. 
Alvast van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV. 
 

Start Emmanuel gebedsgroep 

Op dinsdag 1 oktober zal de Emmanuel Gebedsgroep gaan starten in de Laurentiuskerk. De 

gebedsgroep is een plek waar je God kunt ontmoeten en de vreugde kan ervaren die Hij ons 

geeft. Daarnaast is het een plek van verdieping, om stil te staan bij wat er echt toe doet en 

om dit samen met elkaar te delen. Deze avonden worden georganiseerd door de 

Gemeenschap Emmanuel in samenwerking met onze parochie. Tijd: 20:00 uur tot 21:30 uur;   

 Locatie: H. Laurentiuskerk, Data:  Elke dinsdag in de even weken (1, 15, 29 oktober, ...). 

 Van harte welkom! Loes & Jan-Willem 

 

Einde  Vredesweek in Voorschoten zondag 29 september 
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. 

 

Aanmelden H. Vormsel en info avond 1 oktober 
Voor kinderen uit groep 8 is het mogelijk om het H. Vormsel te ontvangen. 

Met het H. Vormsel ontvang je de H. Geest: de Helper, de Trooster, het Vuur van God!   

Je kunt je opgeven om mee te doen aan de voorbereidingen van H. Vormsel.  

Wat houdt het Vormsel project in? 

● De groep bestaat uit vormelingen uit de hele parochie: Voorschoten, Katwijk, 

Wassenaar en Oegstgeest. (Wie weet leer je er al mensen kennen uit je toekomstige 

brugklas!).  

● Er zijn zeven bijeenkomsten met het boek in Vuur en Vlam: Vier keer op 

zondagochtend in Voorschoten, en drie keer op zaterdagavond (met maaltijd) in 

Wassenaar, Katwijk en Oegstgeest.  

● We gaan een keer naar de zusters van moeder Theresa in Rotterdam waar we helpen 

met eten geven aan daklozen.  

● Ook is er de Vuurdoop, een spektakel in de kathedraal van Rotterdam met 

vormelingen uit het hele Bisdom. 

Informatie en aanmelden 

Op 1 oktober a.s. om 20.00 uur is er in het gebouw Sion bij de Sint Jozefkerk (Parklaan 28 – 

Wassenaar) een informatieavond voor de ouders, daar kan ook worden aangemeld. 

Aanmelden kan ook bij kapelaan Boris via WhatsApp: 06 4351 4595 

Of via het kerkelijk bureau : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 

 

Vieringen in onze parochiekern  week 29 sept.  t/m 6 okt. 
Zondag  29 sept. om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                               Om 13.00 uur: Doopviering van Annemijn Zoun en Pia van Vliet 
Dinsdag 1  okt  om 18.30 uur : Rozenkransgebed (Maria-maand) in de H. Laurentiuskerk 
                          Om 19.00 uur : Eucharistieviering/Mariaviering  in de H. Laurentiuskerk   
Woensdag 2 okt. om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
                               Om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 3 okt om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 6 okt. om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 29 sept. t/m 6 okt. 
Zondag 29 sept. om 19.00 uur: Taizégebed in het Kruispunt. 
Woensdag 2 okt. om 10.00 uur: Gespreksgroep over 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 
 
Ingezonden: 
Bedevaart naar Kevelaer 
Op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november is er een bedevaart naar Kevelaer. 
Opgeven kan tot 18 oktober bij : Haagse Bedevaarten p/a Weena 1053, 3013 AL Rotterdam 
Meer informatie: dehaagsebedevaarten@gmail.com. Tel: 010-4149577 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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2 aanvullingen op de Zondagse mededelingen van 29 september: 

 
Op zondag 29 september is de Eucharistieviering een gezinsviering met als thema: Geld speelt geen 
rol. 
 
Op deze zondag wordt herdacht: Catharina Grundeken. 
Zij is op 19 september op 84-jarige leeftijd  overleden. 
De uitvaart was op vrijdag 27 september om 15.00 uur in de H. Laurentiuskerk waarna 
zij is begraven op het parochiekerkhof. 

 


