
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  25 febr. 2018 , 2e zondag Veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger kapelaan B. Plavcic 
 
Wij gedenken: 
Op 14 febr. jl. is op 91-jarige leeftijd overleden Antonius van Meel ; Hij woonde met zijn 
vrouw op de Nassaukade. De crematie was op 19 februari in Leiden.  
 
 Het altaarbloemetje is voor:  dhr. Th. v.d. Wiel, Prof. Boerhaaveweg 21 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag weer in de kerk. 
 
Stille Omgang 17/18 maart 

Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 17 maart een bus om 19:30 vanaf  

de Laurentiuskerk naar Amsterdam waar wij deelnemen aan de Stille Omgang ter 

herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Na de eucharistieviering en Stille Omgang, 

ongeveer 60 min, vertrekken wij rond 01:00 uur weer uit Amsterdam. 

Meer informatie en opgeven voor de reis via de intekenlijsten achterin de kerk of  

via internet. 

 
Filmavonden veertigdagentijd;  

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) 
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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. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 25 febr.  t/m 4 maart 
Zondag  25 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  27 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 1 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 4 maart  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 25 febr. t/m 4 maart 
Dinsdag 27 febr. om 14.00 uur: Leesgespreksgroep Laurentius over boek: 
                                                         “ God wat ben je veranderd” op de pastorie. 
Woe. 28 febr. om 18.00 uur : Vastenmaaltijd in De Werf 
Woe. 28 febr. om 18.45 uur : Vesper in De Werf 
Woe. 28 febr. om 19.30 uur: Filmavond: Le Famille Bélier in De Werf 
Do 1 maart om 19.30 uur     : Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Za 3 maart om 16.00 uur     : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

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