De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 21 november 2021; Christus Koning van het heelal.
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Kapelaan B. Plavčić.
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
Wij gedenken:
Op 15 november is op 74-jarige leeftijd overleden: Mária Sophia Bijloos-Smit.
Zij is enige jaren actief geweest in de bloemschikgroep van onze kerk.
In 1984 heeft zij bij de renovatie van het Bondsgebouw de onthulling gedaan. Samen met
pastoor De Munck. De uitvaart was op vrijdag 19 november in de H. Laurentiuskerk waarna
de crematie plaatsvond op Rhijnhof.
Deurcollecte: voor Nationale jongerencollecte
Hoofdcollecte is voor onze 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
Altaarbloemetje:
Op zondag 21 november is het altaar bloemetje voor mw. Van Brecht.

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

Maatregelen vanwege Corona
Vanaf zondag 14 november vragen de bisschoppen om weer 1,5 m afstand te houden in de
kerk. Het dragen van een mondkapje, tijdens het verplaatsen in de kerk, is verplicht.
Ook wordt verzocht bij binnenkomst en vlak voor communie-uitreiking uw handen te
reinigen. Hiervoor zijn flesjes met handgel aanwezig.
Binnenkort zullen de bisschoppen mogelijk met meer maatregelen komen.

Laatste mogelijkheid aanmelden Kerstengelenproject 2021
Maandag 22 november, is het de laatste dag dat u zich kunt aanmelden als kerstengel of
kunt u een medemens aanmelden als ontvanger. Er hebben zich al verschillende
enthousiastelingen opgegeven!
Het kerstengelenproject is een bijzondere manier om naar elkaar om te zien en mensen die
dit nodig hebben wat extra aandacht te geven.
U of jij kunt solliciteren naar de functie van kerstengel en ontvangers doorgeven via een email naar het uitzendbureau voor kerstengelen: kerstengelen.voorschoten@outlook.com. Of

u neemt een formulier en aanmeldkaartjes mee die u kunt vinden achter in de kerk op de
grote tafel. Daar staat ook de doos waar de aanmeldkaartjes in kunnen. Aanmelden kan
eventueel ook via telefoon 071-5619460. We hopen op een mooie respons.
Willeke Schrage en José Wouters.

Vieringen in onze Parochiekern week 21 nov. t/m 28 nov.
Zondag 21 nov. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk/ Livestream
Dinsdag 23 nov om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk en aanbidding
Donderdag 25 nov. om 11.00 uur: Viering in TOPAZ Vlietwijk
om 18.00 uur: aanbidding in de H. Laurentiuskerk
om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 28 nov. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk/ Livestream
om 19.00 uur: Advent Carol Service in de H. Laurentiuskerk
AGENDA week 21 nov. t/m 28 nov.
Iedere week:
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw

Advent Carol Service met de Leidse Cantorij
Voor het eerst na het begin van de corona-epidemie organiseert de Raad van
Samenwerkende Kerken van Voorschoten een Advent Carol Service in de H.
Laurentiuskerk, Leidseweg 98. Het bijzondere van deze Advent Carol Service is
dat de anglicaanse kerk in deze dienst extra ruimte krijgt. Daarom zijn de
liederen, Bijbellezingen en gebeden om en om in het Engels en het Nederlands.
De Leidse Cantorij doet mee en geeft daarmee een extra dimensie aan de muzikale schoonheid
van deze ‘service’. Dominee Bert Boter en diaken Peter Winnubst zijn dit de voorgangers. Maar
helaas, omdat de covid-epidemie is teruggekomen, zullen slechts acht personen van de Leidse
Cantorij zingen, een dubbel-kwartet. Bij de ingang zal gecontroleerd worden op de
CoronaCheck-app. Niettemin nodigen we iedereen graag uit deze dienst die een bijzonder
karakter zal hebben bij te wonen.
Ds. Freek L. Bakker, Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Zondag 28 november Lezing van Désanne van Brederode in Spiritueel Café
Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie en is schrijver, dichter, essayist en columnist. Zij
houdt geregeld lezingen over uiteenlopende maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's.
Momenteel werkt zij aan een vervolg op de essaybundel ‘De ziel onder de arm’, die in 2012
verscheen. Hoeveel er achter onze beeldschermen ook valt te ontdekken, beleven en delen, tijdens
de quarantaine, lockdowns en avondklok werd duidelijk dat deze vorm van communicatie nooit de
fysieke, van mens tot mens, kan vervangen. Hoe ontdekken we in onszelf en elkaar waar we warm
voor lopen? Op 28 november zal zij in de Dorpskerk om 15.30 uur een lezing houden. Van harte
aanbevolen! Graag opgave via spiritueelcafe@kpnmail.nl .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

