
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 4 sept. 2022; 23e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Pastoor R. Franken 
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”. 
 
Altaarbloemetje: 
Op zondag 4 september is het altaarbloemetje voor de Fam. v.d. Lem 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De Augustinus van september ligt weer voor u klaar in de kerk. 
 
GEEN VIERING op dinsdag 6 en 13 sept. 
In verband met vakantie van Pastoor Franken zal er op dinsdagochtend 6 en 13 september 
geen ochtendviering plaatsvinden in de H. Laurentiuskerk. 
 
Geen Actueel avondgebed  op woensdag 7 sept. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 4 sept. t/m 11 sept. 
Zondag 4 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 6 sept. om 09.00 uur: GEEN VIERING        
Woensdag 7 sept. om 15.30 uur: viering in huize Adegeest 
Zondag 11 sept. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 4 sept. t/m 11 sept. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 
 
 
 



Kerken presenteren zich op Weekend van Voorschoten 
Op zaterdag 10 september willen de kerken zich presenteren tijdens de vrijwilligersmarkt 
van het weekend van Voorschoten. Dit doen we met de Raad van Samenwerkende Kerken 
Voorschoten. We staan in een kraam in de nabijheid van de Dorpskerk. 
De kraam zak in het teken staan van duurzaamheid; ook bent u welkom voor een praatje of 
informatie over activiteiten van de kerken het komende seizoen. 
We hopen velen van u te ontmoeten tijdens de vrijwilligersmarkt 
 

Open Monumentendag in de H. Laurentiuskerk op 10 sept. 

Komende zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Ook dit jaar is de  

H. Laurentiuskerk te bezoeken. Er zijn een paar kleine tentoonstellingen die ook voor 

parochianen de moeite waard zijn. De kerk is open van 10.00 tot 15.00 uur. 

De koffie en de limonade staan klaar! 

 

Marriage Course online start 23 sept. 

Deze Marriage Course is voor hen die gaan trouwen maar ook voor alle echtparen die al 

getrouwd zijn. De cursus begint op 23 september (catechese avond). Door de speciale opzet 

van de cursus kunnen deelnemers zich uiterlijk op 6 oktober 's ochtends aanmelden. 

Er is geen beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.  
De data zijn: 23 september (catechese avond), 7 oktober, 28 oktober, 4 november,  
18 november, 9 december, 6 januari, 20 januari om 19.45 uur tot 22.00 uur. Op 27/01/2023 
vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de cursus.  
De kosten zijn  € 25,-- per paar. Aanmelding kan via de website van het Bisdom: 

https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course  

https://youtu.be/NBEFfdONZJ4 

Deze korte video geeft een goede indruk van de ervaring van cursisten met de online cursus. 

We kunnen u zeer aanraden om deze even goed te bekijken: https://youtu.be/NBEFfdONZJ4 

Voor meer informatie kunt u deze link bekijken: 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/video-groot-enthousiasme-onder-

stellen-over-marriage-course-online 

De Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin 

 

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