
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 7 november 2021; Hoogfeest H. Willibrord 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger pastoor R. Franken. 
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 
Deurcollecte: zondag voor de Oecumene 
 
Altaar bloemetje:  
Op zondag 7 november is het altaar bloemetje voor Mevr. Sloots-Wijsman. 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de 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. We hebben al verschillende 

enthousiaste reacties ontvangen! 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 e-

mail 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. 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 maandag 8 november GAAT NIET DOOR! 
Wegens omstandigheden en de Corona maatregelen, zal het Liturgisch Bijbellezen niet 
doorgaan op maandag 8 november. Wij hopen dat het in januari weer mogelijk zal zijn. 
 
 
 



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. 
 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 7 nov. t/m 14 nov 
Zondag 7 nov. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 9 nov om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 11 nov om 18.00 uur: aanbidding in de H. Laurentiuskerk 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 14 nov.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 7 nov. t/m 14 nov. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Zondag 14 nov. om 20.00 uur: Orgelconcert Herman Lodder in de H. Laurentiuskerk 
 
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. 
 

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