
 

Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten, 

nieuwsbrief  jeugdactiviteiten 2016-2017 

 

Augustinuszondag 

We maken een nieuwe start na de 

zomervakantie! Er is 

kinderwoorddienst en crèche. Na de 

viering feestelijk koffiedrinken in het 

Bondsgebouw: tijd om elkaar te 

ontmoeten en om informatie te 

krijgen over alle geplande activiteiten 

voor 2016-2017. 

 

4 september 2016, 11.00 uur, 

H.Laurentiuskerk 

 

 

 

 

 

Gezinsviering 

Ongeveer 10 keer per jaar is er in de 

H. Laurentiuskerk een gezinsviering 

met een thema speciaal gericht op 

kinderen. 

Het kinderkoor zingt. Iedereen is 

welkom, in het bijzonder alle 

kinderen en kleinkinderen! 

 

Data tot en met Kerst: 

 

18 september 

30 oktober 

11 december 

24 december (kerstavond) 

 

Voor data januari-juni: 

Zie De Augustinus en de website 

http://www.rkvoorschoten.nl  

 

Meer info: 

Marloes Roelands 

mroelands@telfort.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderwoorddienst 

De H. Laurentiuskerk biedt elke zondag een gastvrije plaats 

voor kinderen en kleinkinderen. 

 

Tijdens de gezinsvieringen is er crèche en op alle andere 

zondagen (behalve in de zomerperiode- zie website) is er 

kinderwoorddienst én crèche. 

 

Aan het begin van de viering worden de kinderen van de 

kinderwoorddienst (4-12 jaar) en crèche (0-4 jaar) door de 

voorganger uitgenodigd om met de begeleiders mee te gaan 

naar de pastorie. Ouders van de jongste kinderen worden 

uitgenodigd om mee te lopen en om in de pastorie afscheid te 

nemen van hun kinderen of even te blijven. In principe 

komen de crèchekinderen weer samen met de kinderen van 

de kinderwoorddienst mee terug naar de kerk (meestal rond 

de collecte), maar de ouders kunnen ook met de begeleiders 

afspreken om de jongste kinderen op te vangen tot het eind 

van de viering. 

 

Tijdens de kinderwoorddienst lezen we uit de Bijbel, praten 

we over de Bijbelverhalen, bidden  we met elkaar en gaan we 

knutselen of tekenen. De jongste kinderen kunnen lekker 

spelen of kleuren. 

 

Alle (klein)kinderen zijn dus van harte welkom in de  

H.Laurentiuskerk! 

 

Meer informatie: 

Freek van Krevel:  krevel@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jongerenpastoraat (12+) 

JP is een club jonge mensen uit klas 1 

tot en met 3 van het voortgezet 

onderwijs. Het JP komt één keer per 

maand op zondagavond bij elkaar, 

van 18.30 tot 20.30 uur. We praten 

op die avonden met elkaar over de 

diepere dingen die ons bezighouden 

en we doen allerlei creatieve 

activiteiten. Het is altijd erg gezellig!  

Wil je meedoen? Of eens een avond 

komen kijken? Meld je aan bij: 

Kapelaan Boris Plavčić  :  

kapelaanboris@parochie-

augustinus.nl  

of via jpvoorschoten@hotmail.com  

 

Eerste Heilige Communie 

Tijdens het feest van de Eerste 

Heilige Communie mogen de 

kinderen, na een goede, inhoudelijke 

en leuke voorbereidingstijd, voor het 

eerst deelnemen aan de 

eucharistische maaltijd. 

De voorbereiding voor deze 

bijzondere gebeurtenis begint in 

januari en duurt t/m mei.  

Voor kinderen uit groep 4 van het 

basisonderwijs. 

 

Meer informatie: 

Ida Tan en Tilly ten Thije 

Tel. 071-5316314 

idatan@ziggo.nl 

fam_ten_thije@yahoo.com  

 

Peuterviering met Kerst 

Op eerste kerstdag 25 februari is er 

Kindje Wiegen: een kerstfeest voor 

de allerkleinsten. Meer informatie 

vindt u in het kerstnummer van De 

Augustinus, ons parochieblad. Het 

kerstnummer wordt aan alle 

ingeschreven parochianen 

verzonden. De Augustinus ligt ook 

achterin de kerk en de digitale versie 

is te vinden op de website 

http://www.rkvoorschoten.nl/  

 

 

 

 

 

Vormsel 

Eind augustus beginnen we weer met de voorbereidingen 

voor het H. Vormsel.  

Het Vormsel zal dit jaar voor de eerste keer worden 

toegediend in een viering voor de kinderen uit Wassenaar en 

Voorschoten gezamenlijk. Dat zal gebeuren op zondag 13 

november 2016 om 11.00 uur  in de H. Laurentiuskerk in 

Voorschoten. 

 

Meer informatie en opgave:  

Boris Plavčić: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl  

Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkoor 

Het kinderkoor zingt tijdens de gezinsvieringen. Wie zingt er 

mee? Het kinderkoor heeft plaats voor nieuwe leden (vanaf 

groep 3): samen gezellig zingen en plezier maken! We 

oefenen op donderdag van 18.30-19.15 uur in het 

Bondsgebouw (behalve tijdens de schoolvakanties). 

Meer informatie: 

Joke Noordermeer     

tel. 071 5614014 

e-mail: jokenoor@gmail.com  

 

Misdienaars 

Kinderen die de Eerste Communie hebben ontvangen kunnen 

misdienaar worden. Een misdienaar is een belangrijke 

ondersteuning voor de voorganger in een viering. We kunnen 

nog misdienaars gebruiken! Voor meer informatie en 

aanmelding: 

Gerda Prins 

joh.prins@casema.nl  

of via het kerkelijk bureau: 

Tel. 071-561 25 08 

E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 

 

 

Neem bij vragen gerust contact op. Heeft u ideeën of wilt u ergens aan meewerken: graag!   

Bekijk ook de vernieuwde website: http://www.rkvoorschoten.nl en 

www.facebook.com/H.Augustinusparochie 

Heeft u opmerkingen/ vragen over deze nieuwsbrief of suggesties voor het jeugd- en jongerenwerk, neem dan 

contact op met: Coördinator jeugdactiviteiten (pastoraatsgroep): Juliëtte van Deursen 

juliettevandeursen@planet.nl 


