
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  15 april , 3e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Voorganger Kapelaan B. Plavčić. 
 
Wij gedenken: 
Maria Henriëtte Theresia Collée - Kerckhoff overleed op 9 april jl. op 86-jarige leeftijd. 
De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: mw. Van der Zijl, Schoolstraat 164u 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

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

Verloting kaarsen E-mail campagne 15 april 
Zoals beloofd zullen er 3 kaarsen worden verloot onder de parochianen die ons hun 
gegevens hebben gestuurd. Na de viering van 15 april zal Dirk Gudde bij de koffie  
de namen van de gelukkigen bekend maken.  
 

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 – Dauwtrapfietstocht 
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. 
Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun 
kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. Onderweg stoppen we voor 
een kleine versnapering. Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende 
fietsmaatjes. Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur 
terug in het Bondsgebouw. 
Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar. 
Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12,50.  
De opbrengst van deze fietstocht is na aftrek van de onkosten bestemd voor een goed doel. 
Op 6 mei vertellen Martin en José Wouters tijdens de koffie na de viering over deze 
fietstocht. Graag uiterlijk 7 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. Tel. 071-5612508 of via de 
mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen 
rekenen. Wilt u liever niet meefietsen maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even 
op. Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt! 
Aansluitend is er een Eucharistieviering om 10.00 uur. 
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Vieringen in onze parochiekern  week 15 april  t/m 22 april 
Zondag 15 april om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 april  om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 19 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 22 april  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 15 april t/m 22 april 
Zondag 15 april om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk. Organist is Ton van Eck 
Zondag 15 april om 19.30 uur: Spiritueel Café in Het Kruispunt 
Donderdag 19 april om 19.30 uur: Christelijke mediatie in het Pluspunt 
Zaterdag 21 april om 16.00 uur : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

 
 
ORGELCONCERT Laurentiuskerk 15 april 
Op zondag 15 april, vanavond,  vindt in de Laurentiuskerk het eerste orgelconcert plaats van 
de jaarlijkse orgelserie, georganiseerd door de Stichting Laurentius Orgelconcerten 
Voorschoten. Ton van Eck, ooit organist van de St.Bavokathedraal te Haarlem zal het spits 
afbijten. Zijn programma staat in het teken van de Paastijd. Er klinken werken van 
Scheidemann, Estendorfer,   Bach, Charpentier, Boëly en de Klerk. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 
 

Spiritueel Café Voorschoten, zondag 15 april 2018 
Thema: Kunst en religie. De kunst van het overdrijven en weglaten. 
Spreker is Dr. Kathleen Nieuwenhuisen , kunst- en cultuurhistoricus 

Plaats: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten. Welkom vanaf 19.30 uur, 

Aanvang 20.00 uur. De toegang en de koffie en de thee zijn gratis. Iedereen is welkom, 
zonder aanmelding.  
Het Spiritueel Café is een plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en cultuur. Een 
plaats waar ruimte is voor verschillende vormen van geloven, beleven en spiritualiteit.  
Informatie: arendjaneshuis@gmail.com 
 
 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 18 april 
Op woensdagmorgen 18 april 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 . 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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