
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 25 sept. 2022; 26e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorgangers Pastoor R. Franken en Diaken P. Winnubst 
Muziek: Richard Bot, organist  en het Laurentiuskoor 
LIVESTREAM: De Eucharistieviering van zondag 25 sept. is ook te volgen via Livestream;  
de toegangscode staat op website van onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl 
 
 
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”. 
 
 
Altaarbloemetje: 
Op zondag 25 september is het altaar bloemetje voor dhr. Heerkens. 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan zondag 2 oktober weer in de kerk. 
 
 
Eucharistische aanbidding op laatste vrijdag van de maand 

In onze samenleving van drukte en hectiek biedt het Pastoraal Team graag op de laatste 

vrijdag van de maand een avond aan van stilte en eucharistische aanbidding. Deze maand is 

het op vrijdag 30 september, in de Willibrorduskerk in Wassenaar, met om 19.00 uur 

Eucharistieviering en aanbidding tot 21.00 uur. Tevens is er biechtgelegenheid. Deze 

gebedsavond is bestemd  voor de gehele Augustinusparochie en voor andere 

geïnteresseerden. 

 
Vieringen in onze Parochiekern week 25 sept. t/m 2 okt. 
Zondag 25 sept.om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 27 sept. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Zondag 2 okt.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 

http://www.rkvoorschoten.nl/


AGENDA  week 25 sept. t/m 2 okt. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Zondag 25 sept. om 12.00 uur in Bondsgebouw: Terugkombijeenkomst ouders / dopelingen 
 
Spiritueel Café: lezing Charles van Leeuwen 
Op zondag 2 oktober 2022 is er een bijeenkomst in de Dorpskerk in Voorschoten van het Spiritueel 
Café met een lezing door Charles van Leeuwen Het thema van deze lezing is: ‘De dorstigen laven’. 
Wat allemaal komt kijken bij barmhartig zijn. Van oudsher kennen we zeven werken van 
barmhartigheid, die zijn ontleend aan Mt 25, 35-46. Later zijn er nog andere werken van 
barmhartigheid aan dit klassieke rijtje toegevoegd. Het gaat deze middag over het tweede werk: ‘de 
dorstigen laven’. Dit is misschien wel het moeilijkste van allemaal, het roept in elk geval een extreem 
beeld op. Welke ervaringen hebben we eigenlijk met ‘de dorstigen laven’? Wanneer doen we dat en 
hoe pakken we dat aan? Zijn er misschien ook andere soorten dorst die we als werker van 
barmhartigheid zouden willen of moeten aanpakken? Kan het ook gaan om ‘mensen bij de bronnen’ 
te brengen en zorgen voor verkwikking in een Bed van droogte en schraalheid? Wat zeker is: het gaat 
bij barmhartigheid nooit alleen om ‘iets doen’, maar altijd ook om eerst ‘goed zien’ en vaak ook om 
‘gewoon er zijn’. Met de juiste houding, scherpte, nuchterheid. Charles van Leeuwen werkt aan de 
Universiteit Maastricht en schrijft over thema’s op het snijvlak van literatuur, geschiedenis en 
spiritualiteit. Zijn laatste boek is Missie van Barmhartigheid (2021).  
Hij is bestuurslid van de Beweging van Barmhartigheid. U bent van harte uitgenodigd voor deze 
lezing . Aanvang 15:30 uur Inloop vanaf 15:00 uur 
 
 
Gevonden 
Op het parochiekerkhof is een mooie wandelstok gevonden met bloemen erop. 
Er zit ook een sticker op met Murcia erop. De wandelstok is op te halen bij het Kerkelijk Bureau. 
Geopend op maandag- woensdag en donderdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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