
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag  25 maart , Palmzondag 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger mgr. A. van Luyn en gebedsleider Joost Naber 
 
 Het altaarbloemetje is voor: familie Warmerdam, Joke Smitlaan 124 
 
-  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 in de kerk.  
 
De volgende Wereldwinkel-verkoop is op zondag 6 mei  
 
Boeteviering 
Op dinsdag 27 maart is er een boeteviering om 19.30 uur. Voorganger is Joost Naber. 
 
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.  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) 

 
Witte donderdag 
Na de viering is ongeveer nog een half uur de mogelijkheid bij het Allerheiligste te blijven 
voor stille aanbidding. 
 
Kruishulde op Goede Vrijdag 
In de viering van Goede Vrijdag om 19.30 uur is er ook de mogelijkheid voor kruishulde.  
U kunt u een bloem/bloemen meenemen om neer te leggen. 
 
Vastenactieproject 2018 Lumen Valley Togo (vervolg) 
Zondag 11 maart heeft pater Thomas enthousiast verteld over het project Lumen Valley van 
de Broeders van St. Jan in Togo en ondertussen zijn er 2 deurcollectes met mooie opbrengst 
geweest. Heel hartelijk dank voor uw gaven! 
Als afsluiting van het vastenactieproject Lumen Valley Togo zullen er na de Paaswake en met 
Pasen deurcollectes zijn na de vieringen. Van harte bij u aanbevolen. 
 



Vieringen in onze parochiekern  week 25 maart t/m 2 april 2018 
Zondag  25 maart om 11 uur : Palmpasen, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 27 maart om 19.30 uur : Boeteviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 29 maart : GEEN viering om  09.00 uur. 
Witte Donderdag 29 maart om 19.30 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Goede Vrijdag 30 maart om 15.00 uur: Gebedsviering , Kruiswegmeditatie ,H. Laurentiuskerk 
        om 19.30 uur: Communieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 31 maart om 21.00 uur: Paaswake, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
            Voorgangers mgr. A. van Luyn en Dirk Gudde, pw 
Zondag 1 april om 11.00 uur: Paaszondag, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Maandag 2 april om 11.00 uur: Eucharistieviering 2e Paasdag in de H. Laurentiuskerk. 
 
AGENDA  week 25 maart t/m 2 april 2018 
Dinsdag 27 maart om 14.00 uur: Gespreksgroep op de pastorie 
Zaterdag 31 maart om 15.00 uur: Christelijke meditatie 
 

Helpt u ons? Wijkontactpersonen gezocht 
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 

 

Schoonmaak H. Laurentiuskerk 
Ongeveer een keer in de maand maken we met enkele mensen de kerk en sacristie schoon. 
De groep kan versterking gebruiken omdat er mensen door hun leeftijd (80+) af gaan vallen. 
Ook is het fijn om een groepje mensen achter de hand te hebben voor het lappen van het 
glazen portaal en andere dingen die maar een paar keer in het jaar hoeven te gebeuren. 
Wie komt onze groep versterken? Alles in overleg natuurlijk. 
Het is het handigst om te bellen met José Wouters, coördinator van de groep, tel. 5619460. 
Of met het kerkelijk bureau, dan wordt u teruggebeld. 
 

Campagne emailadressen verloting 
Bent u parochiaan? U helpt ons door de volgende gegevens  
te mailen naar kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl: 
- naam en adres 
- emailadres 
- telefoonnummer.  
met als onderwerp: Campagne Emailadressen 
 

Na Pasen zullen wij, zoals beloofd, drie parochie-kaarsen verloten  onder de 
parochianen die ons hun gegevens hebben gestuurd. Hiermee zal de actie 
worden beëindigd. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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