
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 13 okt. 2019, 28e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Voorgangers Mgr. A. van Luyn, sdb,  
                                                             Diaken G. Brink en Pater J. Bouman 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  

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

40-jarig jubileum Richard Bot op zondag 13 oktober 
Op zondag 13 oktober 2019 om 11.00 u. viert Richard Bot zijn 40-jarig jubileum als 
kerkmusicus in Voorschoten met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Hoofdcelebrant is Mgr. A. van Luyn. Voorafgaand aan de viering zal het Amsterdams 
Blazersensemble enkele stukken ten gehore brengen. 
Tijdens deze viering zal het Laurentius parochiekoor o.l.v. de jubilaris Richard Bot met 
organist Louise Hillen en het Amsterdams Blazersensemble de Missa Brevis in Bes van 
Christopher Tambling (Nederlandse première van de uitvoering met koperblazers) ten 
gehore brengen.  Na afloop van deze viering is er tijdens een feestelijke receptie in het 
Bondsgebouw  gelegenheid de jubilaris te feliciteren 
 
Zondag 20 okt. Missiezondag 
Oktober is Missiemaand en Paus Franciscus heeft deze maand 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. 
Met de slogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema. De poster achter in de 
kerk laat dat ook zien. 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. Zie ook de folders en boekenleggers achter in de kerk. 
Volgende week 20 oktober is het Missiezondag en zal er in alle kerken over de hele wereld 
worden gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. 
Nu al van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV. 
 

Vertrek Dirk Gudde 
Afgelopen zondag is na de eucharistieviering mededeling gedaan van het komende vertrek van 

pastoraal werker Dirk Gudde uit onze parochie. Er is een afscheidsbijeenkomst op 10 november van 

12.00 - 14.00 uur in het Bondsgebouw. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 

Rozenkransgebed in  Mariamaand 
In de maand oktober is het Mariamaand. Dat betekent dat er op dinsdagavond voorafgaand 
aan de Eucharistieviering van 19.00 uur, van 18.30 uur tot 19.00 uur de Rozenkrans wordt 
gebeden. De Eucharistievieringen op dinsdag staan in deze maand in het teken van Maria. 
 

 



 
Vieringen in onze Parochiekern  week. 13 okt  t/m 20 okt. 
Zondag 13 okt. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk; 
                                                      Jublileumviering Richard Bot, m.m.v. Louise Hillen 
                                                       en het Amsterdams Blazersensemble. 
                  Voorgangers Bisschop A. van Luyn,  sdb en Diaken G. Brink 
                  En Pater J. Bouman 
Dinsdag 15 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 15 okt. om 19.00 uur: Mariaviering, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 17 okt.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 20 okt.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 13 okt t/m 20 okt. 
Zondag 13 okt. om 20.00 uur: Orgelconcert Anneke Jansen-Kot in de H. Laurentiuskerk 
Maandag 14 okt. om 20.00 uur: Vergadering Stuurgroep Liturgie op de pastorie 
Woensdag 16 okt. om 10.00 uur: Koffiedrinken in het Pluspunt. 
Woensdag 16 okt. om 20.00 uur: Vergadering Pastoraatgroep op de pastorie 
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 

Orgelconcert zondag 13 oktober in H. Laurentiuskerk 
Op Zondag 13 oktober is er weer een orgelconcert in de Laurentiuskerk van Voorschoten. 
Anneke Jansen Kot zal dan spelen.  Zij is als organist verbonden aan de Kievitkerk te 
Wassenaar en docent aan de muziekschool (BplusC) van Leiden. Zij speelt een programma 
met o.a. werken van Sweelinck, Bach, Mendelssohn en Reger.  
Het concert begint om 20.00 uur en wordt halverwege onderbroken voor een drankje en om 
even de benen te strekken. De toegang is vrij, maar aan het eind is er een deurcollecte om 
de onkosten van het concert enigszins te kunnen dekken. Immers een orgel leeft van de 
lucht, maar, helaas, een orgelcommissie nog steeds niet. 
Van harte welkom dus, namens de Stichting Laurentius Orgelconcerten, Peter van Beurden 
NB. Op de website is nadere info te vinden bij laurentiusorgelconcerten.nl  
 
Emmanuel Gebedsgroep 
Komende dinsdag is er weer de Emmanuel Gebedsgroep in de Laurentiuskerk. De avonden 
hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed, deling,… 
De avonden starten om 20:00 en eindigen rond 21:30uur. De avond zal deze week plaats 
vinden in het Bondsgebouw.  Meer informatie is ook te vinden 
op: www.emmanuelnederland.nl/holland 
 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 16 oktober a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het 
Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de koffie 
gereed en is iedereen welkom.  De daaropvolgende koffieochtenden zijn, onder voorbehoud, op 
woensdag 20 november en woensdag 18 december. Bernard Warmerdam, Tel.: (071) 5313026. 

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