
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
   

Viering: zondag 27 sept. 2020; 26e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pater van Vliet 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
- Vanwege Coronamaatregelen komt de koster niet bij u langs in de viering voor de collecte. 
   Bij de uitgang staat een houten box waar u uw bijdrage in kunt doen. Op de box is ook een  
   QR-code waardoor u per app. kunt betalen. 
- Vanuit huis kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
 

Altaarbloemetje 
Op zondag 27 september is het altaarbloemetje voor dhr. A. Pronk 
 

Mededelingen  
Voedselbank 
Op 4 oktober staan de manden voor de Voedselbank weer in de kerk. 
 

Geen koffiedrinken na de viering 
Het parochiebestuur heeft helaas moeten besluiten om, tot nader order, geen koffiedrinken 
te laten plaatsvinden na de viering op zondag vanwege het Coronavirus. 
 

Oktober Mariamaand: Rozenkransgebed 
In de maand oktober is het Mariamaand. Voorafgaand aan de viering op donderdag is er om 
18.30 uur rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk. 
 

Actueel avondgebed weer van start op 7 oktober 
Op 7 oktober starten we weer met het actueel avondgebed. Op deze feestdag van de 

 H. Maagd Maria van de Rozenkrans zullen we bidden voor deze wereld en juist aan Maria vragen ons 

bij te staan in deze tijd. We starten om 19.00u en sluiten het gebed af om 19.30u. Als u tijd heeft, 

bent ook u van harte welkom. 

 

Wereldmissiemaand in oktober 
Aankomende week start de Wereldmissiemaand. Dit jaar onder het motto Gelukkig de 

vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika. Missio richt de aandacht op de regio West-

Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria. Te midden van grote problemen als honger, armoede, 

terreur en de coronapandemie in West-Afrika, wil Missio stemmen van hoop laten horen. Niger en 

Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam 

samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Er was sprake van een 

relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische 

terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Te midden van oplaaiende conflicten en 

problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van 

hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief 

inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen 

kan men de problemen het hoofd bieden. Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. 

Zondag 18 oktober zal er een deurcollecte voor Missio plaatsvinden. Mogen wij op uw steun 

rekenen? MOV Augustinus 



 
Geen liturgisch Bijbellezen. 
Vanwege het Coronavirus zal er voorlopig geen liturgisch Bijbellezen plaatsvinden in de 
pastorie. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 27 sept t/m 4 okt. 
Zondag  27 sept.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 29 sept.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 1 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                       19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met aanbidding 
Zondag 4 okt.        om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                                om 16.30 uur: Eucharistieviering 1e H. Communie in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 27 sept. t/m 4 okt 
Zondag 4 okt. van 15.00 uur – 16.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk. 
Iedere week: Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in Bondsgebouw 
 

Ingezonden: 
Wandelorgelconcert van Laurentiuskerk naar Dorpskerk op 4 oktober 

Op 3 november is het precies 300 jaar geleden dat het hoofdorgel in de Dorpskerk in Voorschoten 

voor het eerst dienst deed in de Dorpskerk. Op zondag 4 oktober vindt een wandel-orgelconcert 

plaats dat begint om 15.00 uur in de H. Laurentiuskerk. In de Laurentiuskerk is Ton van Eck de 

organist en in de Dorpskerk is Herman Lodder de organist. Aanmelden is noodzakelijk vanwege de 

Corona-richtlijnen; Dit kan via: www.dorpskerkvoorschoten.nl. 

 

Bericht vanuit de christelijke meditatie. 

We gaan weer voorzichtig beginnen en wel in Het Pluspunt, Abraham van der Hulstlaan, 

Noord-Hofland, iedere eerste donderdag van de maand, te beginnen op 1 oktober a.s., om 19.30 uur. 

Aanmelden bij Léon Cornelissen telefoon  071-5618259 is nodig om de nodige stoelen klaar te 

kunnen zetten. In het Bondsgebouw iedere derde zaterdag van de maand 's middags om 16.00 uur, 

te beginnen op zaterdag 17 oktober. Aanmelding bij Bep van der Zijden telefoon 071-5615354 of e-

mail bep.zijden@gmail.com, ook vanwege het klaarzetten van de stoelen op gepaste afstand. 

Alle Corona voorwaarden zullen in acht genomen worden. Graag tot ziens! 

 
Informatieochtend Fidesco in missiemaand oktober 

Een maand om extra stil te staan bij de nood van de allerarmsten in onze wereld. 

Twee van onze parochianen, Peter en Tessa Jansen, zijn met hun gezin twee jaar op missie geweest. 

Bent u benieuwd naar hun ervaringen in Zambia en Rwanda of bent u zelf geïnteresseerd in een 

Fidesco missie? Meldt u zich dan aan voor deze informatieve ochtend op zaterdag 3 oktober om 10 

uur in het Bondsgebouw. Zij zullen hun verhalen ondersteunen met mooie foto’s. De ochtend zal 

duren tot ongeveer 12.30u. Naast Peter en Tessa zal ook missionaris Quirien van Berkel uit Hillegom 

vertellen over zijn missie in Oost-Timor. Alle drie zijn zij met missieorganisatie Fidesco bijna twee jaar 

op pad geweest. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus moet u zich vooraf per e-mail 

aanmelden op info@fidesco.nl of telefonisch via 0852-731732. Voor meer informatie 

www.fidesco.nl. Van harte welkom!  

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

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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