
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  22 april 2018 , 4e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pastoor M. Hagen 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. Ruiter, Rossiniflat 1, nr. 104 
 
De collecte is voor onze Parochiekern 
De deurcollecte is voor de Priester roepingen 
 
Deurcollecte Roepingenzondag 
Speciaal in het Jaar van Gebed vraagt Paus Franciscus aandacht om te bidden voor nieuwe  
roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Naast gebed wordt aan parochies ook 
financiële steun gevraagd middels een speciale collecte. Met de steun van velen dragen we 
in gezamenlijkheid Centrum Vronesteyn met het oog op een goede opleiding en vorming van 
nieuwe priesters en diakens voor de parochies en instellingen in ons Bisdom. 
 

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

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 22 april  t/m 29 april 
Zondag 22 april om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 24 april om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 29 april om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
              Met doop Chloé Blom en Danique Brouwer 
 
 
AGENDA  week 22 april t/m 29 april 
Dinsdag 24 april om 14.00 uur: Gespreksgroep op de pastorie 
Zaterdag 28 april om 16.00 uur: Christelijke meditatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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