
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 8 sept. 2019 , 23e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger kapelaan B. Plavčić 

Wij gedenken: op 2 september is overleden op 91-jarige leeftijd Gonda Beekman-Hof. 
Zij woonde op de Merelhof. De uitvaart was op vrijdag 6 september in de H. Laurentiuskerk. 
 
Het altaarbloemetje : vanaf heden zal de naam niet meer in de Zondagse Mededelingen 
worden vermeld in verband met de Privacywet. Namen opgeven voor een altaarbloemetje 
kan altijd bij het kerkelijk bureau; Als een parochiaan een altaarbloemetje ontvangt, dan is 
dat bij lief en leed. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
Augustinuszondag, startzondag, op zondag 8 september 
Op zondag 8 september is het weer Augustinuszondag. De Startzondag van het nieuwe 
seizoen in onze parochie. Traditiegetrouw wordt dan in de Eucharistieviering de 
Laurentiuspenning uitgereikt aan een vrijwilliger uit onze parochiekern. 
Na de viering is er uitgebreid koffiedrinken in het Bondsgebouw waarbij wij u weer 
bijpraten over de activiteiten in het nieuwe parochiejaar! U bent van harte welkom. 
 

Gespreksochtenden in klooster Bijdorp 
Zoals u in de Augustinus van juli/aug  hebt kunnen lezen starten we in september met een 
serie van 3 ochtenden over de Psalmen in klooster Huize Bijdorp. De psalmen nemen in de 
bijbel een bijzondere plaats in. Zowel in de katholieke als in de protestante traditie. 
Het zijn liederen waarin opklinkt hoe God met mensen omgaat en hoe mensen zich daarin 
een weg zoeken. De gespreksochtenden vinden plaats op woensdag 18 september,  
25 september en 2 oktober van 10.00 – 11.30 uur. Begeleiders zijn: Pastoraal werker Dirk 
Gudde en oud-pastoraal werker zr. Baptiste Tuin O.P.  
Aanmelden graag via kerkelijk bureau, tel 071-5612508 of via email: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
 

Geen avondviering dinsdag 10 september in H. Laurentiuskerk 
Per abuis is de avondmis van dinsdag 10 september in het rooster blijven staan.  
Er is die dinsdag alleen de avondmis vooraf aan de Augustinuslezing in de Jozefkerk. \ 
in Wassenaar. Na afloop is hier de Augustinuslezing. 
 

Seniorenviering donderdag 12 september om 09.30 uur 

U bent van harte uitgenodigd bij de Seniorenviering  op donderdag 12 september om 09.30 

uur in de H. Laurentiuskerk. Na afloop is er gezellig koffiedrinken in het Bondsgebouw. 

Vieringen in onze parochiekern  week 8 sept.  t/m 15 sept. 
Zondag 8 sept. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 10 sept. om 19.00 uur : GEEN Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk wél in  
                                                         de Jozefkerk in Wassenaar  
Woensdag 11 sept. om 15.00 uur : viering in Huize Foreschate 



Donderdag 12 sept.  om 09.30 uur: Seniorenviering /Eucharistieviering in Laurentiuskerk                                                                          
Zondag 15 sept. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

Open Monumentendag 14 september in de H. Laurentiuskerk en het kerkhof 
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Onze Laurentiuskerk en het 
kerkhof zijn dan weer te bezichtigen. Het prachtige Mittenreither-van den Brink orgel zal 
weer klinken door onze vaste organisten Louise Hillen en Richard Bot. 
In de hal bij de zij-ingang zal de film van 150-jaar H. Laurentiuskerk worden vertoond en ook 
een bijzondere Powerpoint presentatie over het Hoogaltaar die is gemaakt door 
pastoor Paardekooper met foto’s van Louis Bakker. 
U kunt genieten van een kopjes koffie of thee en ook voor de kinderen is er wat te doen. 
Uiteraard ontbreekt het winkeltje niet waar u noveenkaarsen, kaarten en boekjes kunt 
kopen. Al met al een goede gelegenheid om wat meer te weten te komen over onze 
prachtige kerk. Ons mooi onderhouden kerkhof kunnen wij u ook aanbevelen om eens een 
bezoek te brengen. Welkom! 
 
AGENDA  week 8  sept. t/m 15 sept. 
Dinsdag 10 sept. om 13.30 uur: gespreksgroep Leven met verlies op de pastorie. 
Dinsdag 10 sept, na de viering van 19.00 uur : Augustinuslezing in de Jozefkerk in Wassenaar   
                                door drs. Ingrid van Neer-Bruggink over het leven van Augustinus aan de  
                                hand van fresco’s uit de San Agostinokerk in San Gimignano in Italië.  
                                 zie verder blz. 8 in De Augustinus) 
Zaterdag 14 sept. van 10.00 tot 17.00 uur: Open Monumentendag in de 
                                                                                       H. Laurentiuskerk en het kerkhof. 
Zondag 15 sept. tussen 12.30 tot 13.30 uur: Voertuigzegening  
                                                              en lunch na afloop  (zie blz. 21 en 22 van De Augustinus) 
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 
 
Oecumenische Sing along op 14 september en vrijwilligers gezocht voor verenigingsmarkt 
Van 13 t/m 15 september vindt het Weekend van Voorschoten plaats. De cultuur- en 
verenigingsmarkt op zaterdag 14 september kent dit jaar een wat andere opzet: minder 
kramen en meer activiteiten. Het is de Raad van Samenwerkende Kerken gelukt om een 
kraam te bemachtigen. Die zal op het plein bij het Kruispunt gelegen zijn. 
Thema van de kraam en de activiteiten is ‘Gein op het Plein’. Er wordt hard gewerkt aan een 
oecumenische Sing along om 11.00 uur in het Kruispunt o.l.v. Richard Bot en onderdeel 
vormt van het muziek programma  met o.a. de Cultuurfabriek en Exultate Deo. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Neem je vader, buurvrouw dochter of 
enthousiaste bezoeker van de markt mee. 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het bemensen van de 
kraam.  We delen je in op de momenten dat je beschikbaar bent, in shifts van ca. twee uur. 
Wil je het team versterken en een paar gezellige uurtjes hebben, laat dit dan weten aan 

Freek Bakker (f.l.bakker@hotmail.com).  

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