
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 18 maart 2018 , 5e zondag veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: mw. Van der Krogt, Merelhof 49 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de vastenactie Lumen Valley Togo 

 
Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
PALMPASENSTOK VERSIEREN VRIJDAG 23 MAART 
Op vrijdag 23 maart is er tussen 15.30 en 17.00 uur de gelegenheid om je palmpasenstok te 
versierne in het Bondsgebouw naast de H. Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn 
aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes kan je er zelf thuis opzetten. Voor limonade en 
koekjes wordt gezorgd. Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, 
kunnen deze mee naar de kerk nemen.  
Op zondag 25 maart is de Palmzondagviering in de H. Laurentiuskerk. Voorganger is 
mgr. A. van Luyn. Deze keer begint de Palmzondagviering in de kerk. Daar kun je meelopen 
in de processie. Dit is altijd een hele speciale gebeurtenis. Jullie zijn van harte welkom. 
 
UITNODIGING : DE VIERING VAN DE DRIE DAGEN VAN PASEN 
Dit jaar wil het pastoraal team bijzonder onder de aandacht brengen dat de viering van Pasen bestaat 
uit de drie dagen van Pasen, die liturgisch gezien één viering vormen, en die beginnen met de 
avondviering van Witte Donderdag. Daarna volgen Goede Vrijdag,  Stille Zaterdag, de Paaswake en 
Paaszondag. Je zou – het klinkt misschien wat raar – kunnen zeggen: Wie alleen naar de Paasnacht 
gaat, komt halverwege de viering binnen. We nodigen u dan ook van harte uit vanaf Witte 
Donderdag bij deze éne viering in drie dagen aanwezig te zijn, en zo samen het Paasfeest te vieren.  
Dirk Gudde, pastoraal werker (locatiereferent) 

 
Laatste Filmavond veertigdagentijd; donderdag 22 maart in Bondsgebouw 

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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.l.bakker51@hotmail.com


Vastenactieproject 2018 Lumen Valley Togo 
Afgelopen zondag heeft pater Thomas enthousiast vertelt over het project Lumen Valley in 
Togo en is er een deurcollecte geweest. Alvast heel hartelijk dank voor uw gaven! 
Omdat deze  deurcollecte was aangekondigd voor 18 maart, willen we iedereen de 
gelegenheid geven (alsnog) bij te dragen. Wij bevelen dit project van harte aan. 
Achter in de kerk hangen posters en er liggen flyers met meer informatie. 
Dus vandaag en na de Paaswake zal er een deurcollecte zijn voor Lumen Valley Togo. 
Bij voorbaat hartelijk dank, werkgroep MOV. 
 
Tuinaarde actie Scouting Impeesa 
Op zaterdag 24 maart  houdt scoutinggroep Impeesa haar jaarlijkse actie met de verkoop 
van tuinaarde en violen. 
Voor uw bestellingen kunt u contact opnemen met: 
 Ina Kershof  071-5615166 of met Otto Schrage 071-5618840 

 
Vieringen in onze parochiekern  week. 18 maart  t/m 25 maart 
Zondag  18 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 20 maart om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 22 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 25 maart om 11 uur : Palmpasen; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
       Voorgangers: mgr. A. van Luyn en Joost Naber, gebedsleider 
 
AGENDA  week 18 maart t/m 25 maart 
Dinsdag 20 maart om 10.00 u. in klooster Bijdorp: Gespreksochtend Godsbeelden 
Donderdag 22 maart om 18.00 uur: Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw 
   “       “          om 18.45 uur: Vesper in de H. Laurentiuskerk; voorganger Dirk Gudde 
   “              “          om 19.30 uur; Film “Troubled Water” in het Bondsgebouw 
Vrijdag 23 maart om 15.30 tot 17.00 u: Palmpasenstok versieren in het Bondsgebouw 
Zaterdag 24 maart om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 
JOHANNES PASSION IN DE GOEDE HERDERKERK 

Op 24 maart a.s. zal in De Goede Herder Kerk te Wassenaar vanaf 19.30 uur de Johannes Passion 
uitgevoerd worden door  het Holland Kamer Orkest en het kamerkoor 16-Wad. 
. 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 21 maart 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  
 
HUISPAASKAARS OPHALEN 
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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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