
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 22 augustus 2021; 21e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Diaken Peter Winnubst. 
Muziek: L. Hillen, organist, leden van het Laurentiuskoor. 
 

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 22 augustus is het altaar bloemetje voor dhr. en mevr.  Rozema 
 

Mededelingen  
 

Laurentiusbarbecue op 5 september gaat niet door. 
Deze 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. 
 

Vooraankondiging MIVA-deurcollecte zondag 29 augustus 
Zondag 29 augustus wordt de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor MIVA, zij ondersteunen 
mensen in de missie met vervoers- en communicatiemiddelen. 
Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia. 
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in 
Kenia. Meer in het bijzonder voor pionier Duncan. Hij is directeur van een 
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te 
helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft 
een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, 
zodat we 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. 
Ook hangt de poster weer achter in de kerk en liggen er informatiefolders. 
 



Kunnen de lokale hulpverleners in Kenia op uw hulp rekenen? U kunt doneren tijdens de 
deurcollecte op 29 augustus 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. 
 

OOK WEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor vieringen in verzorgingshuizen. 

Na anderhalf jaar stilte, willen we in de verzorgingshuizen weer een start maken met vieringen. 

Meestal zijn het woord- en communievieringen en een enkele keer ook een Eucharistieviering. Met 

Kerstmis en Pasen hopen we een oecumenische viering te organiseren. We zoeken nu mensen, die 

bereid zijn in de verzorgingshuizen mensen van hun kamer te begeleiden naar de viering toe en ze na 

afloop weer naar hun kamer te brengen. Dit geldt zowel voor het verzorgingshuis Vlietwijk, als ook 

Adegeest en Forescate. Daarbij moet aangetekend worden, dat Forescate voor twee jaar is verhuisd 

naar Leiden toe. Niet ver van hier in de Groenhovenstraat. Dat ligt tegenover de Rijn- en Schiekade in 

Leiden. Als u zich hiervoor wil inzetten, kunt u zich opgeven bij Joost Naber, per email 

naberjoost@gmail.com of bij het kerkelijk bureau.  Wanneer de vieringen gehouden worden, hangt 

even af van de activiteitenbegeleiding die hiervoor de meest optimale tijd uitkiest. U krijgt daarvan 

zo spoedig mogelijk bericht. Het zou fantastisch zijn als we ons als parochiegemeenschap ook kunnen 

inzetten voor de ouderen onder ons.  

 

Vieringen in onze Parochiekern week 22 aug. t/m 29 aug. 
Zondag 22 aug. om 11 uur: Woord- en Communieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 24 aug. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 aug. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 29 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

AGENDA  week 22 aug. t/m 29 aug. 
Maandag 23 aug. om 19.30 uur: vergadering Pastoraatgroep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

mailto:naberjoost@gmail.com
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

