
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  18 febr. 2018, 1e zondag v.d. veertigdagentijd. 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger: pastoor M. Hagen. 
 
Wij gedenken: 
Op 86-jarige leeftijd is overleden op 10 februari: Truus Brussee-van den Berg. 
Zij was jaren lang de sturende kracht voor de Vouw- en nietploeg van Galmgaten. 
Truus deed dit met grote zorgvuldigheid en enorme inzet. 
De uitvaart heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: dhr C. de Koning, v.d. Houwendreef 5 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de Vastenactie Lumen Valley 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vastenactieproject 2018 :  Lumen Valley in Togo 
Net als vorig jaar steunt de parochie H. Augustinus tijdens de vastentijd het project in het Noorden 
van Togo. De broeders van St. Jan hebben daar het project opgezet om werkloze en daardoor 
kansarme jongeren te scholen, werkervaring te laten opdoen en ze te helpen met het beginnen van 
eigen bedrijfjes. Dit jaar ondersteunen we de opleidingen tot plavuizenlegger, imker en 
geitenfokker. Goed om te weten: 1 Togolees met werk houdt minstens 7 anderen in leven. Er 
hangen posters achter in de kerk en er liggen flyers met meer informatie. In de Augustinus van 
maart kunt u meer lezen over het werk van de broeders van St. Jan. Ook staat de olifant weer achter 
in de kerk in afwachting van uw gaven. 
Op 18 maart en na de Paaswake zal er een deurcollecte zijn voor Lumen Valley2 Togo. 
Dit project bevelen wij van harte bij u aan, werkgroep MOV. 
 
Intekenformulier Huispaaskaars 
Ook dit jaar kunt u weer een Paaskaars bestellen. Achter in de kerk ligt een intekenformulier. 
U kunt de Paaskaars ophalen na de viering van Palmzondag op 25 maart of op dinsdag 27 maart na 
de viering van 19.00 uur of op donderdagochtend 29 maart na de viering van 9 uur. 
Mocht u dit niet uitkomen, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau. 
Bij het ophalen van de Paaskaars graag gepast contant betalen. 
 
Veertigdagenkalender 2018 
Achter in de kerk liggen exemplaren van de Veertigdagenkalender voor u klaar. 
 
AGENDA  week 18 febr. t/m 25 febr. 
Zaterdag 24 febr. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 



Vieringen in onze parochiekern  week. 18 febr.  t/m 25 febr. 
Zondag 18 febr.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 20 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 22 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag  25 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT op 21 februari 
Op woensdagmorgen 21 februari 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.  Bernard Warmerdam, Tel.: (071) 5313026  

 

Stille Omgang 17/18 maart 2018 
Mirakel van Amsterdam  
Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de 
Stille Omgang. Hierna starten  we vanaf het Spui de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude 
Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.  De Stille Omgang duurt ongeveer 60 minuten. De bus 
terug vertrekt rond 01:00 uur weer uit Amsterdam.  
Deze reis kost € 15,= retour p.p. .  
Betaling op rekening NL89 ABNA 0507099729 ten name van Parochie 
H. Augustinus onder vermelding van "Stille Omgang 2018”. Kinderen van 18 jaar of jonger: Gratis! 
Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd.  
De bus vertrekt ditmaal vanuit alle 4 de dorpen  en vertrekt om 19:30 uur vanaf de Laurentiuskerk . 
Geestelijke begeleiding is aanwezig. 
Het Gezelschap van de Stille Omgang neemt elk jaar een thema ter overweging. Ter verdieping heeft 
de Stille Omgang 2018 als intentie: Eucharistie = Liefde        
Deze intentie is ontleent uit het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen. 
Er is ook een jongerenprogramma. 
Inschrijving via de inschrijflijsten achterin de parochiekerken of via erikvanblerk@hetnet.nl   
 

Filmavonden veertigdagentijd; juiste data! 

Graag herinneren wij u aan de avonden die we in de veertigdagentijd organiseren: 

Een filmvoorstelling met een kort nagesprek, voorafgegaan door een eenvoudige maaltijd en een 

vesperviering. De maaltijd begint om 18.00 uur, de vesper om 18.45, en de film om 19.30. U hoeft niet naar 

alle onderdelen te gaan, maar voor de maaltijden moet u zich aanmelden.  

Dan kan via een lijst in de kerk, maar telefonisch of via e-mail bij Freek Bakker, tel. 5761130; 06-

13805668 of f.l.bakker51@hotmail.com 

Fijn als we met velen zijn op deze mooie oecumenische avonden. 

Meer informatie over de films vindt u op onze website! 

Let op, in De Augustinus van februari stonden verkeerde data. De juiste data zijn: 

28 februari in De Werf/het Kruispunt (film: La famille Bélier) 

6 maart in De Hoeksteen/Dorpskerk (film: Adam’s Apples) 

22 maart in het Bondsgebouw/H. Laurentiuskerk (film: Troubled Water) 

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