
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 3 juni 2018, Feest H. Sacrament 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pastoor M. Hagen. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Fam. Van der Ploeg, Donklaan 64 
 
-  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 in de kerk. 
 
Wereldwinkel verkoop zal , i.v.m. vakantie, plaatsvinden op zondag 10 juni. 
 
De Augustinus van juni ligt in de kerk. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 3 juni  t/m 10 juni 
Zondag 3 juni  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 5 juni om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 6 juni om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
       Om 19.00 uur: Actueel avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 7 juni om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 10 juni  om 11 uur : Eucharistieviering 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 
 

Z.O.Z. 



AGENDA  week 3 juni t/m 10 juni 
Maandag 4 juni om 11 uur: Liturgisch bijbellezen in de pastorie 
Donderdag 7 juni om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 9 juni om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 10 juni om 20.00 uur: orgelconcert in de H. Laurentiuskerk 
                                                     door Sander van Marion; m.m.v. Pascal v.d. Velde, trompettist 
 
 

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")  
 

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