
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 31 okt. 2021; 31e zondag door het jaar. 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger: Pastoor R. Franken. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor 
 
Wij gedenken: 
Op 23 oktober is overleden op 95-jarige leeftijd: Kees Smolders. 
Ruim 35 jaar was hij actief als vrijwilliger op het Kerkelijk Bureau dat hij zelf heeft opgericht. 
Kees is ook een trouw lid geweest van het Laurentiuskoor. Hij heeft 3 maal een 
onderscheiding gekregen voor zijn 25-jarig , 40-jarig en 50-jarig lidmaatschap uitgereikt door 
de Nederlandse Sint- Gregoriusvereniging.  Voor zijn werk in de parochie ontving hij de 
speciale Pauselijke onderscheiding Bene merenti.   
De uitvaart is op maandag 1 november om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk, 
waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden. 
 
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 31 oktober is het altaar bloemetje voor Mw. v.d. Helm. 
 

Mededelingen  
- Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
- De voedselmanden voor de Voedselbank staan weer klaar. 
 
TUSSENBEIDE EN DE AUGUSTINUS 
Het Bisdomblad Tussenbeide ligt in de kerk. Ook De Augustinus van november ligt voor u 
klaar. Het volgende nummer is een dubbelnummer december/januari.  
Kopij hiervoor graag vóór 15 november insturen. 
 
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. 

Kerstengelenproject 2021                                                                                        

Zoals u in De Augustinus van november kunt lezen, kunt u zich weer aanmelden als kerstengel of 

kunt u een medemens aanmelden als ontvanger. Het kerstengelenproject is een bijzondere manier 

om naar elkaar om te zien en mensen die dit nodig hebben wat extra aandacht te geven. 

Wat doet een kerstengel? De engel bemoedigt een toegewezen persoon in de weken voor Kerst. 

Ongeveer drie of vier keer brengt de engel een kleine attentie. Het gaat dus om het gebaar. Een 

engel werkt anoniem, je weet immers nooit of je een engel tegenkomt. Wie kan een kerstengel zijn? 

Iedereen! Ervaring hoef je niet te hebben en kunnen vliegen hoeft ook niet. Jong, ouder, alleen of als 

gezin, iedereen kan zich aanmelden. En fanatieke engelen kunnen zich ook opgeven voor meerdere 



adressen. Voor wie word je een kerstengel? Dat kan iedereen zijn: ouderen en jongeren, buren en 

klasgenoten, kerkgangers en thuisblijvers. Er moet wel een goede reden zijn om iemand aan te 

dragen; engelen vliegen uiteraard niet zomaar uit! Maar nu! U of jij kunt solliciteren naar de functie 

van kerstengel en ontvangers doorgeven via een e-mail naar het uitzendbureau voor kerstengelen: 

kerstengelen.voorschoten@outlook.com. Dit uitzendbureau verwerkt alle namen en koppelt engelen 

en ontvangers aan elkaar. Of u neemt een formulier mee dat vanaf zondag 31 oktober achter in de 

kerk ligt. De aanmeldkaartjes kunt u in de doos doen die achter in de kerk staat. Aanmelden kan t/m 

zondag 21 november. We hopen op een mooie respons. 

 

Willeke Schrage en José Wouters. 

 
Liturgisch Bijbellezen verzet naar maandag 8 november! 
In verband met de uitvaart van Kees Smolders, zal het Liturgisch Bijbellezen niet doorgaan 
op maandag 1 november maar plaatsvinden op maandag 8 november om 11 uur in de 
pastorie. Vanaf december zal het Liturgisch Bijbellezen weer iedere 1e maandag van de 
maand plaatsvinden. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 31 okt. t/m 7 nov. 
Zondag 31 okt. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Maandag 1 nov. om 19.00 uur: Allerheiligenviering in H. Willibrord, Oegstgeest 
Dinsdag 2 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk en aanbidding 
                            Om 19.30 uur: Allerzielenviering in de H. Laurentiuskerk    
Woensdag 3 nov. om 15.30: viering in huize Adegeest 
                                Om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                Om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk.  
                                We bidden voor het welslagen van de klimaatconferentie in Glasgow 
Donderdag 4 nov. om 18.00 uur aanbidding 
                                om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 7 nov.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 31 okt. t/m 7 nov. 
Iedere week: Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Donderdag 4 nov.  om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt. 
 
Ingezonden: 

Orgelconcert 14 november door Herman Lodder m.m.v. Songs for Friends 

Op zondag 14 november worden de orgels van de Laurentiuskerk bespeeld door Herman Lodder, 

vaste organist van de Dorpskerk in Voorschoten. Speciale gasten zijn de dames van het koor Songs 

for Friends. Met een afwisselend programma brengen zij muziek van Gabriël Fauré en tijdgenoten 

ten gehore. De aanvang is 20.00 uur. Toegang als gebruikelijk gratis met na afloop een mandje voor 

dankbaarheid en donaties! Van harte welkom! U hoeft zich vooraf niet aan te melden, maar neem 

wel een identificatiebewijs en je QR-code mee, U weet wel waarom. 

 Namens de Laurentius Orgelcommissie, Peter van Beurden. 
 
Schoenendoos actie. Laatste Inleverdatum is 31 oktober. We willen vragen of u die kunt betalen via 
de QR-code op de folder. Maar overmaken mag ook.  https://schoenendoosactie.nl/betalen  
 

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