
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  10 juni 2018 , 10e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger is Pastoor M. Hagen 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mevrouw N. de Jong, Badhuisstraat 35 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Wereldwinkel verkoop zal , i.v.m. vakantie, plaatsvinden op zondag 10 juni 
in het Bondsgebouw na de viering. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 10 juni  t/m 17 juni 
Zondag 10 juni  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 12 juni om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 13 juni 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 14 juni om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 17 juni  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
     om 13.00 uur: Doopviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Orgelconcert door Sander van Marion 

Zondag 10 juni zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert in de Laurentiuskerk plaatsvinden. 
Sander van Marion, beslist geen onbekende in Voorschoten, zal het Mitterreither van den 
Brink orgel bespelen. Samen met trompettist  Pascal van der Velde brengt hij  werken ten 
gehore van o.a. Bach, Handel, Mendelssohn en Flor Peters. De organist heeft zich bij de 
samenstelling van het programma laten inspireren door het thema Eerste Wereldoorlog. De 
toegang is gratis, maar aan het eind vraagt een collectemandje uw aandacht. Orgels leven 
van de lucht, de orgelcommissie die de concerten organiseert helaas niet. Van harte welkom. 
 
Zaterdag 7 juli cabaret 
Het afgelopen jaar werkten we met het thema ‘gein’. Er viel en valt in de kerk gelukkig nog veel te 
lachen. Om dit jaar in stijl af te sluiten zullen Bert Boter en Dirk Gudde een cabaretavond verzorgen 
op zaterdag 7 juli om 20.00 uur in Het Kruispunt. Iedereen, groot en klein, Katholiek, Protestant of 
nog wat anders, is van harte welkom om een avond heerlijk te ontspannen.  

 
OPROEP VRIJWILLIGERS in verband met  Kerkenloop op zondag 17 juni 
Op zondag 17 juni start om 13.00 uur vanuit de H. Laurentiuskerk de kerkenloop voor 
christenen in Irak en de wederoobouw van hun huizen. Zie voor meer info De Augustinus. 
In de kerk voor ontvangst en in het Bondsgebouw voor koffie/thee zijn er dan vrijwilligers 
nodig tussen 12.30 en 17.30 uur.  
Hebt u interesse om mee te helpen bij dit bijzondere initiatief, en u bent een of meer uur 
beschikbaar dan kunt contact opnemen met kerkelijk bureau 071-5612508 of via de mail : 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl . U kunt zich ook nog aanmelden om mee te lopen/te fietsen! 
Dat kan via: kerkinnood.nl  (klik op "kerkenloop")  

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://kerkinnood.nl/


 

Brielle 7 juli 2018: Martelaren van Gorcum  

Uitnodiging: Samen naar Brielle! 

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom 
Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op 7 juli, trekken vele katholieken naar 
dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in 
hun geloof.Samen wordt, met de Nationale Bedevaart Brielle, stilgestaan bij het getuigenis 
van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in 
een toenemende belangstelling verheugen. Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te 
vertoeven met andere gelovigen uit heel het bisdom, uit heel het land! Dit jaar willen wij als 
parochie samen met elkaar, met een bus, op weg gaan naar Brielle. Ik heb al velen van u hier 
mogen begroeten en hoop dat dit jaar velen van u met ons meereizen naar Brielle! 
Voor opgave komen achter in de kerk inschrijfformulieren te liggen waarop u zich kunt  
inschrijven. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar het centraal secretariaat waarin u 
aangeeft dat u mee wilt reizen met de bus naar Brielle op 7 juli.  
E-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl. 
De kosten voor de bus zijn, dankzij subsidie van o.a. de parochiekern Oegstgeest, per 
persoon €7,50 en per gezin € 20,00. Betaling op rekening NL89 ABNA 0507099729 ten name van 

Parochie H. Augustinus onder vermelding van "Brielle 2018”. Voor de lunch kunt u zelf 
boterhammen meenemen, op het bedevaartsoord kunt u ook consumpties kopen bij de 
catering. Met hartelijke groet, diaken Peter Winnubst, namens het Pastoraal team 
 
AGENDA  week 10 juni t/m 17 juni 
Zondag 10 juni om 20.00 uur in de H. Laurentiuskerk : 
                                                      Orgelconcert door Sander van Marion,  
                                                     Mmv Pascal van de Velde, trompet. 
Zaterdag 16 juni om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

Oproep: vrijwilligers gevraagd voor Monumentendag 
Monumentendag is op zaterdag 8 september. Er is hulp nodig in de kerk en het 
Bondsgebouw. 
Ook zoeken we vrijwilligers voor de 2 extra zaterdagen wanneer de kerk in de middag open 
zal zijn in verband met het 150 jaar bestaan. 
 
LEESGESPREKSGROEP LAURENTIUS 
In onze parochiekern zijn we afgelopen jaar van start gegaan met een nieuwe lees-en 
gespreksgroep o.l.v. pastoraal werker Charles Horsthuis. De groep komt iedere laatste 
dinsdag van de maand bij elkaar. In het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 25 september 
om 14.00 uur in de pastorie. We gaan dan het boek: “Schoonheid ervaren” van Anselm Grün 
bespreken. Wilt u meedoen? U wordt uitgenodigd aan te sluiten. Kom een keer langs om te 
kijken of het wat voor u is. Wilt u dan wel even laten weten dat u komt? 
Graag per email naar: joost@naber.info. Gebruikt u geen email dan kunt u ook bellen met 
het kerkelijk bureau: 071-5612508. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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