
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  8 april 2018 , 2e zondag van Pasen. 
      Beloken Pasen 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur.  Voorganger pastoor M. Hagen 
 
Wij gedenken: 
Op 31 maart overleed op 90-jarige leeftijd Theodora Alida Maria Verhulst – Lenferink. 
Doky Verhulst woonde lange tijd, tot 2012, aan de Schimmelpenninck van der Oyelaan. 
De laatste jaren verbleef ze in een verzorgingshuis in Bilthoven. 
De uitvaart van mevrouw Verhulst is zaterdag 7 april om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk, waarna 

de begrafenis volgt op begraafplaats Rosenburgh. 

 
Op 2 april overleed op 86-jarige leeftijd Johanna Margreta Bancken – van den Berg. 
Hanny Bancken woonde de laatste tijd in huize Adegeest aan de Bachlaan.  
De uitvaart van mevrouw Bancken is maandag 9 april om 13.00 uur in de H. Laurentiuskerk, met 
aansluitend de begrafenis op Rosenburgh. 
 

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

 Het altaarbloemetje is voor: dhr. J. van der Geest, Leidseweg 461 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor de diaconie 

 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 8 april  t/m 15 april  
Zondag 8 april om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  10 april om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 11 april om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 15 april om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 8 april t/m  15 april 
Zondag 8 april om 15.00 uur: Terugkombijeenkomst dopelingen in Bondsgebouw 
Maandag 9 april om 11.00 uur: Liturgisch bijbellezen in de pastorie 
Zaterdag 14 april om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 15 april om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk 



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. Tot 10 april kunt u uw gegevens nog toesturen 
om mee te dingen naar de parochiekernkaars. 
 

PAROCHIEBEDEVAART 
Van 1 tot 6 oktober 2018. is er een bijzondere reis van onze parochie naar Assisi en 
omgeving. We gaan naar het land van Franciscus en Clara. We gaan om gelovig te leren van 
deze grote heiligen, om er te bidden en te vieren, en om te genieten van de vele mooie 
plekjes en van elkaars gezelschap. We gaan met pastoor Michel Hagen en diaken George 
Brink en worden vergezeld door pater franciscaan Gerard van Buul uit Megen. Achterin de 
kerk vindt u informatiefolders over de reis; voor informatie kunt u ook terecht bij het 
centraal secretariaat en bij de leden van het pastorale team, en op de website van de VNB. 
 

ORGELCONCERT Laurentiuskerk, zondag 15 april 2018 
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 de 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 
 
 
Expositie MARKANTE MANNEN; 
Deze expositie is te zien tot 20 mei a.s. en gaat over 22 markante mannen uit Voorschoten 
waaronder pastoor Gerard Paardekooper. Absoluut een aanrader om de expositie te gaan 
bekijken . Openingstijden museum; woensdag, zaterdag, zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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