
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  24 juni ,  
Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor M. Hagen 

 

 Het altaarbloemetje is voor: fam. de Groot, Veurseweg 269 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag in de kerk. 
 
De volgende Wereldwinkel-verkoop is op zondag 1 juli.  
 
 
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. 
(Op deze dag is om 16.00 (dus voorafgaand aan de barbecue) de opening van de expositie 
over de H. Laurentiuskerk in Museum Voorschoten; zie hieronder). 
 

Vieringen in onze parochiekern  week 24 juni  t/m 1 juli 
Zondag 24 juni  om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 26 juni om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk  
Donderdag 28 juni om 09.00 uur: Eucharistieviering  
Zondag 1 juli om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 24 juni tot en met 1 juli  
Dinsdag 26 juni 2018 14.00 uur: Lees/gespreksgroep Laurentius Pastorie HL kerk 
Zaterdag 30 juni om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 

mailto:liduinmora@gmail.com


 
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.  
 
 
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. 

 
DATA JUBILEUMVIERING 
Voor de viering van het jubileum van 150 jaar H. Laurentius kunt u de 
volgende data noteren. U bent van harte welkom! 
1 juli: presentatie en zegening van de jubileum-noveenkaarsen in de 
viering van 11.00 uur. 
12 augustus 16.00 uur: Officiële opening van de kleine expositie over de 
H. Laurentiuskerk in Museum Voorschoten. (Expositie is van 8 augustus 
tot en met 30 september). Op deze dag is vanaf 17.00 uur ook de 
Laurentiusbarbecue, zie hierboven. 
2 september 11.15 uur: pontificale hoogmis met als hoofdcelebrant 

mgr. Adrianus van Luyn SDB. Aansluitend feestelijke ontvangst in het Bondsgebouw. 
8 september: Open Monumentendag, met extra activiteiten in het kader van het jubileum, 
orgelrecitals, ontvangst in het Bondsgebouw. 
 
Oproep: vrijwilligers gevraagd voor Monumentendag 
Op Open 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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