
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  17 juni , 11e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

Vandaag worden gedoopt in de doopviering om 13.00 uur: 
Henrik en Jakob Jansch 
Robbert Sawirjo 
Maurits Janssen 
Wij verwelkomen hen van harte in onze gemeenschap 
 

 Het altaarbloemetje is voor: de heer J. Snelderwaard, Mulderlaan 5 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Laurentiusbarbecue 12 augustus voor jong en oud 
In de zomervakantie is er de traditionele barbecue bij gelegenheid van het feest van onze 
patroon, de H. Laurentius. Dit jaar vindt de barbecue plaats op zondag 12 augustus om 17.00 
uur. Noteert u de datum vast? Gezinnen met kinderen zijn ook van harte welkom! (Opgave 
en betaling vooraf via het kerkelijk bureau; kosten 10 euro p.p., kinderen half geld). 
Vindt u het leuk mee te denken over hoe we de barbecue voor jong en oud uit onze parochie 
leuk kunnen maken? Wilt u meehelpen? Meldt u zich dan bij Liduin Mora 
(liduinmora@gmail.com) of via het Kerkelijk Bureau. 
 

Seniorenviering 21 juni in klooster Bijdorp 
Op donderdag 21 juni is er  om 9.30 uur een Seniorenviering in Klooster Bijdorp. 
Er is dan geen ochtendviering in de H. Laurentiuskerk. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 17 juni  t/m 24 juni 
Zondag 17 juni  om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
    Om 13.00 uur : Doopviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 19 juni om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 21 juni om 09.30 uur: SENIORENVIERING, Eucharistieviering in Klooster Bijdorp.  
Zondag 24 juni   om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 17 juni  t/m 24 juni 
Donderdag 21 juni om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
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Zaterdag 23 juni om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 

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. 
 
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 gevraagd voor Monumentendag 
Op Monumentendag ,op zaterdag 8 september, is er 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. 
Achter in de kerk liggen intekenlijsten waar u uw naam kunt noteren. 
 
 

Ingezonden : 

KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 20 juni 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 WarmerdamTel.: (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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