
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 15 aug. 2021; Maria tenhemelopneming 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger pastoor R. Franken 
Muziek: E. Brouwer, organist, leden van het dameskoor en Laurentiuskoor. 
De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van 
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl 
 
Wij gedenken: 
Op 8 augustus 2021 is overleden op 87-jarige leeftijd: Johan Josef de Bruyn 
De begrafenis op het Parochiekerkhof heeft zaterdag plaats gevonden. 
 

Collecte: voor eigen Parochiekern  
- Vanuit huis kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
- U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL95RABO0155000853 
  t.n.v. Parochie Augustinus onder vermelding collecte 
 
Altaar bloemetje: 
Op zondag 15 augustus is het altaar bloemetje voor dhr. Olsthoorn 
 

Mededelingen  
 

Kapelaan B. Plavčić op vakantie 
Kapelaan Boris Plavčić is op vakantie van dinsdag 27 juli tot en met dinsdag 24 augustus 2021. 
Hierdoor komt zijn doordeweekse viering op donderdag 19 augustus te vervallen. 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 15 aug. t/m 22 aug. 
Zondag 15 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 aug. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 19 aug. om 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zondag 22 aug.   om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rkvoorschoten.nl/


AANPASSING LAURENTIUS BARBECUE ZONDAG 5 SEPTEMBER     

Na een jaar van afwezigheid zetten we graag een heerlijke en gezellige 
traditie voort.  
Dit keer niet in augustus maar op Startzondag van het seizoen: 

             Op zondag 5 september om 17.00 uur in de pastorietuin 

We vieren dan ook de feestdag van Laurentius, patroon van onze Parochiekern. 
Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie 
 St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder. 
U kunt zich aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102. Bij voorkeur tegelijk uw 
bijdrage van € 10,00 p/p afgeven i.v.m. de inkopen. GEZINNEN € 20. Wij zorgen dan voor 
voldoende eten en drinken. De gezelligheid en saamhorigheid maken we met elkaar!! 
De organisatie is in handen van de Pastoraatgroep. Als u mee wil helpen als vrijwilliger  
dan horen wij dat graag! Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau 
(kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) of via 071-5612508.  Dit alles onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rond het Coronavirus. 
 

Marriage Course: 
 
Belangrijke informatie Marriage Course online: 

• De cursus begint op 10 september (catechese avond). Deelnemers kunnen zich uiterlijk op 10 
september 's ochtends aanmelden. 

• De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. 
Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.  

• De data zijn: 10/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 14/1 om 19.45 uur tot 22.00 uur. 
Op 21/1/2022 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt op de 
eerste avond.  

• Aanmelding kan via de website van het Bisdom: 
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course  

• Kosten: € 25,-- per paar.  
Belangrijke informatie Marriage Course op locatie (mits de Corona maatregelen dat toelaten): 

• De data zijn: 10 en 17 september, 1, 8 en 29 oktober, 5, 19 en 26 november 2021. Tijd: inloop 
vanaf 18:45 uur, 19:00 uur diner, sluiting uiterlijk 22:00 uur. 
Locatie: Het Schoutenhuis, Julianastraat 4, 2405 CH, Alphen aan den Rijn.  

• Aanmelding kan via info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage Course + namen, adres, e-mail 
adres en telefoonnummer. Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, telefoon: 
0182-513056. 

• Kosten: € 200,-- per paar voor de gehele cursus (inclusief maaltijden, exclusief drankjes). 
 

Namens de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, 

Silvia de Haan 

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