
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 12 sept. 2021; 24e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger pastor K. van Vliet. 
Organist: Elly Pellekoorn; leden van het Dameskoor 
 
 
Wij gedenken: 
Op 5 september is op 73-jarige leeftijd overleden: Adrianus Johannes Marie van Leeuwen.  
Hij woonde, samen met zijn vrouw, op de Oranjekade. De uitvaart heeft plaatsgevonden in 
de H. Laurentiuskerk op vrijdag 10 september waarna hij is begraven op het 
Parochiekerkhof. 
 
Op 5 september is op 93-jarige leeftijd overleden; Anna Maria van der Hulst-Zonneveld. 
Zij woonde op het Savornin Lohmanplantsoen. De uitvaart vond plaats op zaterdag 11 
september in Zoeterwoude waarna zij is begraven op het parochiekerkhof van de H. 
Laurentiuskerk. 
 
Zondag 5 september is op 92-jarige leeftijd Ben Rozema overleden.  

Na een licht herseninfarct met daaropvolgende therapie, in de hoop weer voldoende te herstellen 

voor terugkeer naar huis en zijn vrouw Tilly, ging zijn gezondheid de laatste dagen toch hard 

achteruit en is hij rustig ingeslapen. De laatste jaren woonden Ben en zijn vrouw in Leiden, maar ze 

bleven zeer betrokken en trouw op de Parochiekern in Voorschoten. Zelfs op 91-jarige leeftijd 

voorzag Ben zijn wijk weer van de enveloppen voor de actie kerkbalans.                                                                                                                                                           

In verband met coronamaatregelen, heeft de herdenkingsdienst en crematie zaterdag 11 september 

plaats gehad in besloten kring. 

 
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 12 september is het altaar bloemetje voor mw. M. van Veen. 
 
Mededelingen  
 

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



 

Samenscholen: 
De nieuwe folder samenscholen september tot en met december 2021 ligt achter in de kerk 
of kunt u ophalen bij het Kerkelijk Bureau 
 
 
Online Marriage Course 

Namens de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin doe ik u hierbij een 

herinnering toekomen inzake de start van een nieuwe online Marriage Course 

Belangrijke informatie online Marriage Course: 

• De cursus begint op 10 september (catechese avond). Door de speciale opzet van de 
cursus kunnen deelnemers zich echter uiterlijk op 30 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 tijdens de cursus.  

• Aanmelding kan via de website van het Bisdom: 

https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-
course  

• Kosten: € 25,-- per paar.  

Namens de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, 

met vriendelijke groet, 

Silvia de Haan 

 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 12 sept.  t/m 19 sept. 
Zondag 12 sept. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 14 sept. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk en aanbidding     
Donderdag 16 sept. om 18.00 uur: Aanbidding in de H. Laurentiuskerk 
                                    Om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 19 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 12 sept. t/m 19 sept. 
Zaterdag 18 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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