
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 4 okt. 2020.  27e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken. 
 
Wij gedenken: 
Op 27 september is op 85-jarige leeftijd overleden: Johannes de Jong. 
Joop is jarenlang heel actief geweest in onze parochie in het kerkbestuur en als ervaren 
timmerman heeft hij meegewerkt aan het opbouwen van het hoogaltaar in de 
Laurentiuskerk. De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 oktober in de 
H. Laurentiuskerk waarna hij is begraven op het parochiekerkhof. 
 
-  De collecte is voor WERELDMISSIEDAG voor de kinderen in de missie. 
- 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 4 oktober is het altaarbloemetje voor mevr. R. Schrama. 
 

Mededelingen  
 

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 
 
Geen liturgisch Bijbellezen. 
Vanwege het Coronavirus zal er voorlopig geen liturgisch Bijbellezen plaatsvinden in de 
pastorie. 
 
Actueel avondgebed weer van start op woensdag 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 19.00 uur en sluiten het gebed af om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom! 
 

Allerzielen maandag 2 november 
Op maandagavond 2 november zullen er in onze kerken weer allerzielenvieringen zijn. Door de 
coronamaatregelen kunnen helaas niet even veel mensen deze vieringen bijwonen als in voorgaande 
jaren. Daarom is het voor de Allerzielenviering van 2 november noodzakelijk dat u zich opgeeft bij 
het kerkelijk bureau (071-5612508). De nabestaanden zullen van onze Parochiekern nog een aparte 
uitnodiging ontvangen.  Hopelijk kunt u begrijpen dat de nabestaanden van parochianen die het 
afgelopen jaar zijn overleden, hier voorrang krijgen. Daarom zal er in de voorbede op zondagmorgen 
1 november ook speciaal ruimte zijn om uw dierbaren met een voorbede te gedenken. Hiertoe kunt 
u de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat van uw Parochiekern. Ondanks alle 
coronamaatregelen hopen we zo de mogelijkheid te creëren dat iedereen toch zijn dierbaren kan 
gedenken. 

                                                                                  



Kerkbalans    HERINNERING: U doet toch ook mee?                                          

Graag laten wij u weten dat de Actie Kerkbalans tot nu het mooie bedrag van € 85.000 heeft 
opgebracht. Dat betekent dat er nog € 15.000 nodig is om het streefbedrag van € 100.000 te halen. 
Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn om uw bijdrage over te maken, wilt U dat dan alsnog 
doen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. 
Parochie H. Augustinus te Wassenaar o.v.v.  Kerkbijdrage Voorschoten. Uw bijdrage is bestemd voor 
uw eigen Parochiekern Voorschoten. In de komende 2 weken zullen er weer herinneringsbrieven 
worden rondgebracht. 
 
Wereldmissiemaand 
Afgelopen week is de Wereldmissiemaand van start gegaan. 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. 

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. 

Achter in de kerk vindt u de poster, folders met meer informatie en boekenleggers met een gebed. 

Zondag 18 oktober zal er een collecte voor MISSIO zijn. Mogen wij op uw steun rekenen? 

MOV Augustinus 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 4 okt. t/m 11 okt. 
Zondag 4 okt.        om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                                om 16.30 uur: Eucharistieviering 1e H. Communie in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 6 okt.       om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met aanbidding    
Woensdag 7 okt.  om 19.00 uur: Actueel avondgebed in de H. Laurentiuskerk. 
Donderdag 8 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                       19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk  
Zondag 11 okt.      om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 4 okt. t/m 11 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 het 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 van Bernard Warmerdam 

Mijn vrouw Klazien is verhuisd van Verpleeghuis Leythenrode naar Woonzorgcentrum  

Florence Adegeest; Bernard Warmerdam, Tel.: (071-) 5313026, E-mail: warmerdamjansen@ziggo.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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