
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : Paaswake 31 maart , 1e Paasdag 1 april en 
 2e Paasdag 2 april 2018 in de H. Laurentiuskerk 
Paaswake zaterdag 31 maart om 21.00 uur; voorganger mgr. A. van Luyn en D. Gudde, pw  
1e Paasdag zondag 1 april om 11 uur; voorganger Kapelaan B. Plavčić, gezinsviering 
2e Paasdag maandag 2 april om 11 uur; voorganger pastoor M. Hagen 
 
Wij gedenken: Op 28 maart is overleden Adrianus Jacobus Zwaan en hij werd 85 jaar. 
Hij woonde met zijn echtgenote op de Swagermanweg. 
De uitvaart is op donderdag 5 april om 10.30 in de H. Laurentiuskerk. 
 
Collectes 
De collecte is voor onze Parochiekern 
Er is een deurcollecte bij  Paaswake en op 1e Paasdag voor : Vastenactie Lumen Valley Togo 

 

Mededelingen  
 
Koffiedrinken 1e Paasdag 
U bent van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan zondag in de kerk. 
 
De Augustinus van april ligt weer in de kerk voor wie het blad niet thuiskrijgt. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 31 maart  t/m 8 april 
Zaterdag 31 maart  om 21.00 uur : Paaswake in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 april om 11.00 uur: Eucharistieviering Pasen, gezinsviering 
Maandag 2 april, 2e Paasdag om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 3 april om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 4 april  om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
     “       “      “         om 19.00 uur : Actueel avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 5 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 8 april  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week  1 april t/m 8 april 
Donderdag 5 april om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 7 april om 16.00 uur: Christelijke mediatie in het Bondsgebouw 
Zondag 8 april om 15.00 uur: Terugkombijeenkomst dopelingen in het Bondsgebouw 
 

 

 

 

 



Jongerenpaaswake in Het Kruispunt 

In de protestantse gemeente wordt voor jongeren (ongeveer 12-15 jaar) een paaswake 

georganiseerd. Ze kunnen vanaf 23.15 uur terecht in het Kruispunt. Slaapzak en matje mee! 

Om 23.30  uur eten, vuur aansteken. Daarna een programma met nachtwandeling in het park, 

creatief met verf en beamer, paaseieren verstoppen, liturgische momenten rond de vuurkorf, film, 

en: slapen! 's Ochtends ontbijt en viering. Informatie en aanmelding via rjapenga@hotmail.com 

 
Afscheid jeugdwerker Renate Japenga. 
Bij de Protestantse Gemeente Voorschoten werkte sinds 2011 jeugdwerker Renate Japenga. Zij heeft 
een nieuwe baan en neemt afscheid op 8 april in en na de dienst van 10.00 uur in Het Kruispunt.  

 
Gezinsweekend op 1 t/m 3 juni in Helvoirt 
Voor de eenentwintigste keer gaat de Stichting Katholieke Gezinsweekenden (SKG) een 
gezinsweekend houden. Ook dit jaar zal de plaats van samenkomst het bezinningscentrum 

`Emmaus` Udenhoutseweg 15 in Helvoirt zijn. Dit jaar komen we samen rond  het thema: “Goed 

communiceren in huwelijk en gezin”. 
Opgeven via website: www.katholiekegezinnen.nl 
 

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 of via kerkelijk bureau 071-5612508. 

 

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. 071-
5619460. 
Of met het kerkelijk bureau, dan wordt u teruggebeld 
 
Digitale nieuwsbrief Bisdom Rotterdam 

Het bisdom Rotterdam heeft een digitale nieuwsbrief. Wilt u niet alleen van de parochie, maar ook 

van het bisdom regelmatig nieuws ontvangen? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het 

bisdom via: www.bisdomrotterdam.nl/nieuwsbrief 

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