
De zondagse     

 mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  13 augustus 2017, 19e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 
Wij gedenken: 
Op 4 augustus is overleden : Ria Danckaarts-v.d. Stap 
Crematie op vrijdag 11 aug. om 10.30 uur in Crematorium Ockenburgh Den Haag. 
Op 9 augustus is overleden : Hans Hentzen 
Uitvaart op dinsdag 15 aug om 11 uur in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 Het altaarbloemetje is voor: fam. Van Bohemen, Rossinidreef 1, flat 5 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Maria ten Hemelopneming dinsdag 15 aug. 
In tegenstelling tot wat in De Augustinus is vermeld, is de viering op dinsdag 15 augustus niet 
om 19.00 uur maar om 19.30 uur in de H. Laurentiuskerk. 
 
MIVA deurcollecte op 27 augustus 
Graag vragen wij uw aandacht voor de  jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA; dit jaar op 27 
augustus a.s. na de viering. 
Uw geldelijke steun is bestemd voor een project in Burkina Fasso: de aanschaf van 24 
brommers en scooters voor hulpverleners daar ter plaatse. Deze mensen rijden naar de 
meest afgelegen dorpen om kinderen met een handicap te helpen door voorlichting te 
geven en medicijnen en soms zelfs een operatie te regelen. 
De wegen in dit land zijn vaak onverhard en dan is een scooter of brommer het beste 
vervoermiddel; beter dan een auto. 
Achter in de kerk liggen folders van de MIVA met alle informatie over dit project. 
Helpt u deze hulpverleners om jonge mensen met een handicap te bereiken? 
Alvast heel erg bedankt. Werkgroep MOV. 
 
 
 
 



Vieringen in onze parochiekern  week 13 aug t/m 20 aug 
Zondag 13 aug om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
             Voorgangers: mgr. Van Luyn en Dirk Gudde, pw 
Dinsdag 15 aug om 19.30 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk  
       Maria ten Hemelopneming       
Donderdag 17 aug om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 20 aug  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
AGENDA  week 13 aug t/m 20 aug 
Zondag 13 aug om 18.00 uur: Laurentius barbecue bij Bondsgebouw 
Donderdag 17 aug om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 19 aug om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

 
In het weekend van 9 en 10 september doen veel kerken in Nederland mee met het 
landelijke project “Kerkproeverij”. Ook in Voorschoten. 
Achter in de kerk ligt een folder die u kunt  meenemen. 
Zie ook de website hiervan. http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/ 

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