
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 5 sept. 2021; 23e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorgangers Pastoor R. Franken en Diaken P. Winnubst. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; 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 5 sept.  is het altaar bloemetje voor Mw. Baart 
 
 

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. 
 

Presentatieviering pastor Kees van Vliet op ZATERDAGAVOND 11 sept 
Op zaterdagavond 11 september is in de H. Laurentiuskerk om 19.00 uur de 
presentatieviering van pastor Kees van Vliet als nieuw lid van het Pastoraal Team van onze 
parochie. Voorganger is Bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen. 
Hiervoor is het nodig dat u een plaats reserveert via secretariaat@parohcie-augustinus.nl. 
Na afloop is er een receptie in het Bondsgebouw. 
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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 
 

Samenscholen: 
De nieuwe folder samenscholen september tot en met december 2021 ligt achter in de kerk 
of kunt u ophalen bij het Kerkelijk Bureau 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 5 sept. t/m 12 sept. 
Zondag 5 sept. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 7 sept.om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk  
Dinsdag 7 sept. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
(voorafgaand aan de Augustinuslezing.)       
Donderdag 9 sept. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 11 sept. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 12 sept.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 5 sept.  t/m 12 sept. 
Dinsdag 7 sept. om 20.00 uur: Augustinuslezing in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 11 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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