
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  14 jan. 2018 , 2e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur, voorganger pastoor Michel Hagen 
 
 Het altaarbloemetje is voor: mw. Meester, Mulderlaan 11 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Wereldwinkel 
Vandaag ( i.p.v. 7/1) worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het bondsgebouw 
 
Opbrengst collecte voor straatkinderen in Kigali 
Alle gulle gevers heel erg bedankt! 

Op de 3e zondag van de advent en na de vieringen op kerstavond zijn deurcollectes gehouden voor 

ons adventsproject van 2017. Er werd geld ingezameld voor de organisatie CECYDAR, die al vele jaren 

straatkinderen in de hoofdstad Kigali van Rwanda een veilig thuis geeft. Deze kinderen zijn vaak hun 

gezin ontvlucht wegens extreme armoede, ziekte, misbruik, geweld etc. Tijdens de koffie na de 

viering op 17 december jl. heeft Thomas Beenakker, die het project in Rwanda heeft bezocht, 

hierover nog een interessante presentatie gehouden. 

In totaal hebt u het prachtige bedrag van € 1.378,84 geschonken, dit is inclusief “het voer” voor de 

olifant achter in de kerk. Alle gulle gevers heel erg bedankt namens de straatkinderen in Kigali! 

Werkgroep MOV. 

  

Vieringen in onze parochiekern  week.  14 jan. t/m 21 jan. 
Zondag 14 jan. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 16 jan. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 18 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 21 jan. om 11 uur : Gezinsviering, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 14 jan. t/m 21 jan. 
Donderdag 18 jan. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 20 jan. om 15.00 uur: Introductiecursus meditatie in het Bondsgebouw 
      om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw. 
 
 

 



KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 17 januari a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het Pluspunt, 

ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de koffie gereed en is 

iedereen welkom. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Ontmoeting en het Pluspunt zijn 

onder voorbehoud de daaropvolgende koffieochtenden in 2018 op de volgende woensdagen: 21 

februari en 21 maart. Bernard WarmerdamTel.: (071) 5313026  

 
Start introductiecursus meditatie za. 20 januari 
Iedere zaterdag is er om 16.00 gelegenheid om samen te mediteren in het Bondsgebouw. 
Op de zaterdag 20 januari start de introductiecursus voor mensen die wat meer willen weten over 
christelijke meditatie.  Het thema deze keer is :  bijbelse achtergronden en hoe te mediteren. 
We beginnen dan om 15.00 uur met de inleiding en om 16.00 volgt de meditatie, waar ook andere 
groepsleden aan deel nemen. Jong en oud is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De volgende bijeenkomsten zijn op  27 januari en 3 en 10 februari. 
Inlichtingen en aanmelding bij Bep van der Zijden, telefoon 071-5615354. 
 

Gezinsviering zondag 21 januari : “Vissen vangen?” 
Op zondag 21 januari vindt er een gezinsviering plaats. Deze viering is speciaal ingericht voor 

gezinnen. Het thema is dit keer: ‘Vissen vangen?’.   

Jezus heeft meteen al veel volgelingen als Hij rond gaat trekken, maar 

zijn leerlingen kiest Hij zelf uit. Zij moeten Hem helpen de mensen te 

vertellen van het Koninkrijk van God. Jezus vraagt heel gewone mensen, 

zoals vissers, om mee te doen. Jezus maakt hen 'vissers van mensen': ze 

gaan helpen om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Met de 

kinderen denken we deze zondag na over mensen vragen om mee te 

doen met Jezus. Hoe zouden zij zelf vissers van mensen kunnen 

worden? Is daar iets speciaals voor nodig, of kan iedereen dat? 

De viering is om 11 uur in de H. Laurentiuskerk .  Wees welkom! 

 

                                          

 
In het weekend van 21 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. 
U ontvangt dan een enveloppe hierover in de brievenbus. De voorbereidingen hiervoor zijn 
in volle gang. 
 
De Augustinus digitaal te lezen. 
Graag maken wij u er op attent dat u altijd de Augustinus digitaal kunt lezen via onze 
website www.rkvoorschoten.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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