
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 28 aug. 2022; 22e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: pastor K. van Vliet 
Muziek: Richard Bot, organist  en het 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 van “collecte”. 
 
 

Deurcollecte : MIVA zondag 28 augustus 
Vandaag wordt de jaarlijkse deurcollecte gehouden voor MIVA. 
MIVA ondersteunt mensen in de missie met vervoers- en communicatiemiddelen. 
Dit jaar is de collecte bestemt voor Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 
Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen van 
Tanzania. Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en 
verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze 
ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere 
ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft. Vervoer is 
onmisbaar zowel voor preventie als voor noodgevallen. 
Meer lezen over dit project kan op www.miva.nl, in De Augustinus van deze maand op 
pagina 8 of in de informatiefolder die u achter in de kerk kunt vinden. 
Kunnen de lokale hulpverleners in Tanzania op uw hulp rekenen? U kunt geven 
tijdens de deurcollecte of rechtstreeks op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 
t.n.v. MIVA ’s-Hertogenbosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven! 
Werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
 
Altaarbloemetje: 
 
Het altaarbloemetje op zondag 28 augustus is voor mw. E. Stadegaard 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan zondag 4 september weer in de kerk. 
 

http://www.miva.nl/


 
Zondag 28 augustus start Augustinusweek 
Op zondag 28 augustus vieren wij het feest van de H. Augustinus. 
Traditioneel is dit ook de startzondag van het nieuwe parochiejaar. 
In onze Parochiekern wordt dan aan 2 vrijwilligers de Laurentiuspenning uitgereikt als 
dank voor het vrijwilligerswerk dat zij voor onze Parochiekern doen. 
Na afloop kunt u hen feliciteren in het Bondsgebouw. 
 
Augustinuslezing op woensdag 31 augustus in het Bondsgebouw 
In het kader van de Augustinusweek zal op woensdag 31 augustus  om 20.00 uur 
de traditionele Augustinuslezing worden gehouden door Dr. Norbert Schnell.  
Hij  is gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor van de 
kerk. Voor meer informatie zie De Augustinus van juli/aug blz 9. 
Voorafgaand aan de lezing is er een Eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 28 aug. t/m 4 sept. 
Zondag 28 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                            om 13.30 uur: Doopviering Louis van Vliet 
Dinsdag 30 aug. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woendag 31 aug. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Zondag 4 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
 
 
AGENDA  week 28 aug. t/m 4 sept. 
Ma 29 aug. om 14.00 uur: Leeskring Laurentius in de pastorie. 
Woe 31 aug. om 20.00 uur: Augustinuslezing door dr. Norbert Schnell in het Bondsgebouw 
Za 3 sept. Om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw weer van start. 
 

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