
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  4 febr. 2018 , 5e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 

Voorgangers Pater Spruyt en Dirk Gudde. 

Na de viering is er gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen. 

 

Wij gedenken: 

Corry Luiken-Bak; overleden op 15 januari op 87-jarige leeftijd. De laatste tijd woonde zij in 

verpleeghuis Haagwijk in Leiden. Haar uitvaart was op 23 januari in de H. Laurentiuskerk 

waarna zij is begraven op ons parochiekerkhof. 

 

Bob Beckers; overleden op 22 januari op 82-jarige leeftijd. Dhr. Beckers woonde met zijn 

vrouw op de Piet Heinlaan. De crematie was op zaterdag 27 januari. 

 

Rien Koch; overleden op 26 januari op 88-jarige leeftijd. Dhr. Koch woonde met zijn vrouw 

op de Kortenaerlaan. De uitvaart was op 2 februari op Rosenburgh. 

 

 

 Het altaarbloemetje is voor: Mw. Stenger, Bizetlaan 20 

 

 De collecte is voor onze Parochiekern 

 

Mededelingen  
 

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

Er wordt deze keer kort informatie gegeven over het werk van de wijkcontactpersonen. 

 

De voedselmanden voor de Voedselbank staan weer klaar. 

 

WIJKCONTACTPERSONEN GEZOCHT 
Helpt u ons?  

We doen nogmaals een beroep op onze parochianen: Onze Parochiekern heeft een heel goed 

functionerende groep wijkcontactpersonen. Het team heeft wel versterking nodig! Helpt u mee?  

Het kost u gemiddeld hooguit een half uurtje per week, dus het is een overzichtelijke taak.  

Een wijkcontactpersoon houdt contact met parochianen, in de vorm van een kaartje of een 

bloemetje op belangrijke momenten. Het is belangrijk werk. U onderhoudt contacten met mensen 

die anders misschien niet veel contact met de parochie hebben. 

Op dit moment zijn er vacatures in met name de volgende wijken: Vlietwijk; het gebouw Hofvliet;  

de wijk rond Bijdorp; Huize Adegeest. 

Voor aanmelding en informatie: Mini Focke: minifocke@gmail.com of: 071-5613117 

 



Augustinus februari in de kerk 
Achter in de kerk ligt de Augustinus van februari voor u klaar. 

 

EXPOSITIE MARKANTE MANNEN IN MUSEUM VOORSCHOTEN 
Gisteren, 3 februari, is de opening geweest van een nieuwe expositie in Museum Voorschoten. 

Ditmaal gaat de expositie over 22 markante mannen uit Voorschoten  

waaronder pastoor Gerard Paardekooper. Absoluut een aanrader om de expositie te gaan bekijken 

die tot 20 mei 2018 zal duren. 

Openingstijden museum; woensdag, zaterdag, zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

 

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 

Na afloop van de viering bij de koffie in het bondsgebouw 
 

Vieringen in onze parochiekern  week. 4 febr.  t/m 11 febr. 

Zondag 4 febr.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

Dinsdag 6 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        

Woensdag 7 febr. om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 

      “   “     om 19.00 uur : Actueel avondgebed 

Donderdag 8 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

Zondag 11 febr.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

 

 

AGENDA  week 4 febr. t/m 11 febr. 
Zondag 4 febr. om 20.00 uur: Spriritueel Café in Het Kruispunt 

Maandag 5 febr. om 11.00 uur: Liturgisch bijbellezen op de pastorie 

Zaterdag 10 febr. om 15.00 uur: Introductiecurus Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 

          Thema: Stadia van de meditatiereis 

    “  “    om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

 

Spiritueel Café Voorschoten, zondag 4 februari  
Spiritualiteit als ernstig spel 

Op zondagavond 4 februari aanstaande is in het Spiritueel Café Voorschoten  

de antropoloog prof. dr. André Droogers te gast. André Droogers (1941) was hoogleraar culturele 

antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. Na zijn emeritaat in 2006 schreef hij ‘Zingeving als spel’ (2010), ‘God 3.0’ (2014), 

‘Boodschap aan elkaar’ (2016) en ‘Kieswijzer levensbeschouwing’ (2017). 

 Plaats: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten. 

Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. De toegang en de koffie en de thee zijn gratis. Een gift is 

vrijblijvend. Iedereen is welkom, zonder aanmelding. 

 

 

 

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


