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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 2017-2018.

Datum: 3 sep. 2017
Tijd: 11.00 uur
Plaats: H. Laurentiuskerk

Kinderwoorddienst
Uw kind is van harte welkom bij de Kinderwoorddienst tijdens de 
vieringen in de H. Laurentiuskerk.

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 twee begeleiders (vaak ouders) mee te gaan 
naar de pastorie. Tijdens de kinderwoorddienst lezen we uit de Bijbel, 
praten we over de Bijbelverhalen, bidden we met elkaar en gaan we 
knutselen of tekenen.

Datum: alle zondagen
Tijd: 11.00 uur
Plaats: H. Laurentiuskerk

JEUGD

Jongerenpastoraat
Kapelaan Boris organiseert regelmatig activiteiten voor tieners (12-15) 
en jongeren (vanaf 16 jaar). Wil je op de hoogte zijn en meedoen? 
Meld je dan aan voor de app-groep van kapelaan Boris via: 
kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 

Gezinsvieringen
Ongeveer 10 keer per jaar is er in de H. Laurentiuskerk een gezinsviering 
met een thema speciaal gericht op kinderen. Het is een laagdrempelige 
viering. Voor de allerkleinsten is er een crèche. Van harte welkom!

Data: 17 sep. 29 okt. 10 dec. 24 dec.
Tijd: 11.00 uur
Plaats: H. Laurentiuskerk

RK

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
tillytenthije1@gmail.com 

GEIN



Youth
St. James Church heeft een fulltime jeugdwerker die activiteiten 
organiseert voor internationale jongeren (dus ook Nederlanders!) 
vanaf 11 jaar. Val jij in die leeftijdsgroep en spreek je een mondje 
Engels? Heb je zin om samen leuke dingen te doen? Kom dan eens 
langs op een donderdagavond (14-18 jaar) of vrijdagavond (11-14 jaar) 
Of wil je meer leren over het geloof en de Bijbel, op een leuke manier 
en in een gezellige groep? Doe dan mee op een zondag of kom naar de 
woensdagmiddag bijbelstudiegroep (11-14 jaar)

Voor meer informatie, neem contact op met Youth pastor Adam 
Oxborrow: adam@stjames.nl

LOZ (12+)
Op de derde zondag van de maand hebben we een nieuwe activiteit. We 
noemen het Leuk Op Zondag. Het kan van alles zijn, we gaan een keer 
een film kijken, we hebben bijeenkomsten over identiteit waarbij we 
iemand uitnodigen met een interessante baan om over werk&geloof 
te praten, een keer samen koken en eten. Wat we wanneer gaan 
doen, kan je verder lezen op de jeugdkalender. De eerste LOZ is op 17 
september om 14:00, we gaan een Wie is de Mol spel doen in Leiden. 
Geef je voor 10 september op via rjapenga@hotmail.com. 

Datum: elke derde zondag van de maand
Tijd en activiteit: zie website  www.pgvoorschoten.nl
Informatie: Renate Japenga

Jeugdkalender
Er is een kalender met alles wat we organiseren voor de kinderen en 
de jongeren. Deze is te vinden op de website www.pgvoorschoten.nl . 
Op deze kalender kan je altijd terugvinden welke activiteit er gepland 
is. Het is de moeite waard om eens te bekijken, want we hebben veel 
plannen voor het komend seizoen!

Provider (12+)
Elke eerste maandag van de maand is er een Provider bijeenkomst in 
de Kelder van het Kruispunt. We nemen een thema of Bijbeltekst en 
we zorgen ervoor dat het tot leven komt bij de jongeren. We gaan op 
allerlei manieren aan de slag. De ene keer creatief, dan weer sportief 
en je kan altijd je mening geven over het thema door middel van de 
stellingen. De eerste Provider is weer op zondag 3 september.

Datum: elke eerste zondag van de maand. 
Tijd: 10.00 uur
Locatie: De Kelder
Informatie: Renate Japenga

Kindernevendienst PGV
Tijdens elke zondagmorgenkerkdienst is er voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst. We beginnen allemaal 
samen in de kerk. Daarna gaan de jongere- en oudere kinderen in een 
aparte groep naar een eigen ruimte. Na het Bijbelverhaal gaan we in 
gesprek hierover daarna  gaan we knutselen of een spel doen. 
Tijdens de kerkdienst is er voor de jongste kinderen (0-4 jaar) crèche 

Datum: elke zondag
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Kruispunt

Basiscatechese (10-12 jaar)
Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er tijdens de kindernevendienst, op 
de 2e zondag van de maand, de basiscatechese. Het is voor kinderen 
die vragen hebben over alles wat te maken heeft met God, Jezus, de 
Bijbel en geloven. Je kan alle vragen stellen die je hebt. De eerste 
Basiscatechese is op zondag 10 september.
 
Datum: elke tweede zondag van de maand
Tijd: 10 uur
Locatie: Kruispunt
Informatie: Renate Japenga

Peuterviering met Kerst
Op eerste kerstdag 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 
www.rkvoorschoten.nl
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