
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
      

Viering: zondag 29 augustus 2021; 22e zondag door het jaar. 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger is Pastoor R. Franken. 
Muziek: Louise Hillen, organist, met leden van het Laurentiuskoor. 
De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van 
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl 
 
Wij gedenken: Op vrijdag 20 augustus overleed op 91-jarige leeftijd, te Voorschoten,  

Petrus Johannes Koster (Piet) geboren 28 juli 1930 in de Zilk. De uitvaart was op  

25 augustus 2021 in de Laurentiuskerk. Hij deed alles samen met zijn vrouw Ria. Het 

gedichtje op de kaart zegt het treffend: “Je staat niet zo vaak stil bij het woordje samen.  

Maar het is een heel gemis als samen uit je leven is”. Hij had een paar gouden handen.  

Hij stond voor iedereen klaar. Piet en Ria zouden in november 65 jaar getrouwd zijn geweest. 

Ze kenden elkaar al 74 jaar. 

 
Collecte: MIVA-deurcollecte  
Vandaag, zondag 29 augustus, wordt de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor MIVA. 
MIVA ondersteunt mensen in de missie met vervoers- en communicatiemiddelen. 
Dit jaar is de collecte bestemt voor Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia. 
De directeur van het medisch centrum in Kajiado wil de capaciteit de komende twee jaar 
verdubbelen, zodat ze nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar! 
Meer lezen over dit project kan in De Augustinus van deze maand op pagina 8 of in de 
informatiefolder die u achter in de kerk kunt vinden.  
Kunnen de lokale hulpverleners in Kenia op uw hulp rekenen? U kunt doneren tijdens de 
deurcollecte of rechtstreeks op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA ’s 
Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven! 
Werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
- Altaarbloemetje: 
  Op zondag 29 augustus is het altaarbloemetje voor dhr. T. van der Krogt. 
- Voedselbank : op zondag 5 sept. staan er weer manden klaar voor de Voedselbank 
- De Augustinus van september ligt weer achter in de kerk 
 

Mededelingen  
Koffiedrinken op zondag 5 sept van start 
Vanaf zondag 5 september, Startzondag, is het weer mogelijk om, na de Eucharistieviering, 
koffie te drinken om 12 uur in het Bondsgebouw. Wij heten u van harte welkom! 
 

Uitreiking Laurentiuspenning 5 sept 
Aan het einde van de Eucharistieviering zal aan 2 parochianen de Laurentiuspenning worden 
uitgereikt. De Laurentiuspenning wordt uitgereikt aan parochianen die zich bijzonder 
verdienstelijk maken voor onze Parochiekern. 

 
Augustinuslezing op 7 sept. in de H. Laurentiuskerk 
In tegenstelling tot wat in de Augustinus staat vermeld, is de Augustinuslezing  
op 7 september in de kerk en niet in het Bondsgebouw. Dr. Mirjam Spruijt zal spreken over 
het boek : “God renoveert “. Gaan wij nieuwe wegen vinden voor onze parochie? Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar  de Augustinus van september, blz 10. 

http://www.rkvoorschoten.nl/


Christelijke meditatiebijeenkomsten uitgebreid 
Er zijn weer meer mogelijkheden voor christelijke meditatiebijeenkomsten. 
Vanaf september is er elke zaterdag een bijeenkomst in het Bondsgebouw, steeds om 16.00 uur. 
In Het Pluspunt is er twee keer per maand een bijeenkomst: elke 1e  en 3e donderdag van de maand. 
Dit betekent voor september:  donderdag 2 september om 19.30 uur in Het Pluspunt, 
donderdag 16 september om 19.30 uur in Het Pluspunt. Bij alle bijeenkomsten gelden de 
Coronaregels. Jullie zijn van harte welkom. We hopen op veilige, goede en gezegende 
meditatiebijeenkomsten. Voor nadere informatie: Bep van der Zijden bep.zijden@gmail.com 
 

Openingstijden Kerkelijk bureau gewijzigd 

Vanaf 1 augustus is  het Kerkelijk bureau niet meer geopend op zaterdagmorgen. 

De openingstijden zijn nu: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. 

U kunt ons ook bereiken via e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 

 

Rozenkransgebed bij Actueel Avondgebed 
Vanaf 1 september zal er iedere maand, voorafgaand aan het Actueel avondgebed, om 18.30 uur het 

rozenkransgebed plaatsvinden in de  H. Laurentiuskerk. 

 

Alphacursus van start 
De introductiebijeenkomst is op 15 september in het Bondsgebouw van 19.30-21.30 uur. Opgave 

niet nodig. De vervolgavonden, met maaltijd, zijn op 22 en 29 sept en 6,13 en 27 okt,  3,11 en 24 nov 

van 18.30 – 21.30 uur. De afsluitende avond is op 12 december. Info: alpha.jozefkerk@hotmail.com 

Zie voor meer informatie De Augustinus van juli/aug blz. 9. 

 

Laurentiusbarbecue op 5 september gaat niet door. 
In tegenstelling tot wat vermeld staat in de Augustinus van september, 
gaat de Laurentiusbarbecue niet door. Vorige week heeft het 
Parochiebestuur besloten dat de Laurentiusbarbecue op zondag  
5 september geen doorgang kan vinden. Vanwege de Coronabesmettingen 
vindt men het niet verantwoord om met een grote groep bij elkaar te 

komen voor een barbecue. Wij vinden het erg jammer dat wij u teleur moeten stellen. 
Degenen die reeds hebben betaald, ontvangen het geld weer retour. Wij hopen u volgend 
jaar weer te mogen begroeten bij de traditionele Laurentiusbarbecue in onze mooie 
pastorietuin. Namens de Pastoraatgroep, Tilly ten Thije, secretaris. 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 29 aug. t/m 5 sept. 
Zondag 29 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 31 aug. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk, met aanbidding        
Woensdag 1 sept.  om  18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                   om 19.00 uur: Actueel avondgebed, thema: Haïti 
Donderdag 2 sept. om  18.00 uur: aanbidding in de H. Laurentiuskerk. 
                                   om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 5 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Agenda: 
Do 2 sept om 19.30 uur: Christelijke mediatie in het Pluspunt 
Za 4 sept om 16.00 uur : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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