
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  6 oktober 2019 , 27e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen 
 
-  De collecte is, in verband met  Wereldmissiedag voor de kinderen,  
    voor het werk van Missio. 
 

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. Met de slogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio 
aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Missio heeft een project gekozen om 
de katholieke kerk in Noordoost India te steunen. Ze wil de inheemse bevolking begeleiden 
in een samenleving die verandert. (Zie ook posters en folders achter in de kerk.) Vandaag 
vieren we Wereldmissiedag voor kinderen. De collecte is bestemd voor het werk van Missio. 
Van harte aanbevolen. 
 

Mededelingen  
 
Op zaterdag 5 oktober is het Kerkelijk bureau gesloten. 
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering 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.  
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. 
 

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. 
 

Ansichtkaarten te koop 
Achter in de kerk liggen op de grote tafel ansicht(kerst)kaarten van de kerk  
te koop voor 50 cent. 



 

Vieringen in onze parochiekern  week 6 okt  t/m 13 okt. 
Zondag 6 okt om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 8 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 8 okt. om 19.00 uur : Mariaviering, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 9 okt. om 15.00 uur : viering in Huize Foreschate 
Donderdag 10 okt. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 13 okt. om 11 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 
 

AGENDA  week 6 okt t/m 13 oktober 
Zondag 6 okt. om 15.30 uur in het Kruispunt. 
                                 Thema: Mens en Aarde: een overbelaste biosfeer. Gastspreker is  
                                 Hans Opschoor, emeritus hoogleraar Millieuwetenschappen en    
                                 Milieueconomie aan de VU. Zie verder blz 22 en 23  
                                 van De Augustinus van oktober. 
Maandag 7 okt. om 11.00 uur: Liturgisch bijbellezen op de pastorie. 
Dinsdag 8 okt om 13.30 uur: Gespreksgroep Leven met verlies 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 Zzondag 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  
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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