De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 24 oktober 2021; 30e zondag door het jaar
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Pastor K. van Vliet
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor
De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl

Collecte: Hoofdcollecte is Missio
Missio Wereldmissiemaand oktober 2021
Vandaag is het Missiezondag met als thema: ‘We moeten immers wel spreken over wat we
gezien en gehoord hebben.’ Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat
we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. De hele maand
hebben we tijdens de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht gebracht.
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in bisdom
N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel
in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed
opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur
van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich
onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.
Missio wil, samen met u, het pastorale werk in Guinee steunen.
Vandaag wordt in de hele wereld gecollecteerd voor de missie. De collecte zal in zijn
geheel bestemd zijn voor Missio.
Er hangen nog steeds posters achter in de kerk en er liggen boekenleggers en
informatiefolders om meer te lezen. Dat kan ook in De Augustinus van oktober op blz. 10.
Geef a.u.b. aan Missio Pauselijke Missiewerken in de hoofdcollecte of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.
- Vanuit huis kunt u ook 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 Missio
Altaar bloemetje:
Het altaar bloemetje voor zondag 24 oktober is voor mw. Van Leeuwen.

Mededelingen
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.

Geloven vandaag – Nieuwe leeskring in parochie Augustinus
Onder de noemer Geloven vandaag hebben Juliette van Deursen en Govert-Jan de Vrieze (beiden
theoloog) een nieuwe leeskring opgericht. Bedoeld voor parochianen die met beide benen in de
wereld staan. En die zich afvragen wat de betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven.
Viermaal per jaar gaan we op een (nog nader te bepalen) avond met elkaar in gesprek, aan de hand
van een inspirerend of prikkelend boek. We beginnen met De kerk is fantastisch! van de Vlaamse
theoloog Rik Torfs, die vooral bekend is als kerkjurist. Van de achterflap: “De beschrijving van de kerk

die Rik Torfs in ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd mooi. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van
haar zeer te waarderen.”
Wij hopen dat De kerk is fantastisch! aanleiding vormt om met elkaar in gesprek te gaan over onze
eigen beelden van de kerk. Interesse? Van harte welkom! Neem contact op met Juliette
of Govert-Jan: Juliette van Deursen (+31610247530; juliettevandeursen@planet.nl)
Govert-Jan de Vrieze (+31648133688; gjdevrieze@yahoo.com)

Allerzielen dinsdag 2 november
Van 19.30 tot ongeveer 20.15 uur is er een gebedsviering in de Laurentiuskerk en op het
parochiekerkhof ter gedachtenis aan de overledenen uit de Parochiekern van afgelopen jaar tot
1 september en de andere overledenen die we willen gedenken.
Na afloop bent u van harte welkom voor koffie in het Bondsgebouw.

Vieringen in onze Parochiekern week 24 okt t/m 31 okt.
Zondag 24 okt. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 26 okt. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 28 okt. om 18.00 uur: Aanbidding in de H. Laurentiuskerk
om 18.30 uur: Rozenkransgebed i.v.m. Mariamaand in H. Laurentiuskerk
om 19.00 uur: Eucharistieviering/Mariaviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 31 okt. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
AGENDA week 24 okt. t/m 31 okt.
Iedere week:
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw
Uit de Raad van Samenwerkende Kerken

Advent Carol Service in de H. Laurentiuskerk op zondag 28 november
Op 28 november a.s. organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten om
19.00 uur in de H. Laurentiuskerk een zogenaamde ‘Advent Carol Service’. Dat is een
oecumenische dienst met een anglicaans karakter. In de anglicaanse kerk bestaat namelijk een
liturgie waarin liederen worden gezongen en Bijbellezingen worden gelezen die te maken
hebben met Advent. Daardoor lijkt deze dienst een beetje op de paasnachtdienst, waarin ook
liederen worden gezongen en Bijbellezingen gelezen die vooruitlopen op de opstanding. Wel
hebben we daar al jaren geleden in overleg met de anglicaanse St James-parochie een eigen
invulling aan gegeven. We lezen de lezingen en zingen de liederen namelijk beurtelings in het
Engels en het Nederlands. Uiteraard zorgen we voor goede vertalingen. Bovendien nodigt de
raad altijd een goed koor uit, inmiddels sinds vele jaren de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. In
de laatste Advent Carol Service voor de Coronapandemie hebben zij prachtig gezongen. Dat tilt
het muzikale niveau van deze dienst naar een heel hoog plan. Vorig jaar maakten we een onlinedienst. Nu hopen we op een feestelijke terugkeer naar de kerk. Traditie is dat Amnesty
International ook in deze dienst aanwezig is.

-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

