
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 22 juli 2018 , 16e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorgangers Pater P. Magnin en D. Gudde, pw 
 
Wij gedenken: 
Gerardus Petrus Maria van der Meer is overleden op 13 juli. Hij werd 64 jaar. 
Hij woonde op de Puccinidreef. Hij hield van familiebijeenkomsten en was een fanatiek 
schaker en verzamelaar van postzegels. De uitvaart heeft dinsdag 17 juli plaatsgevonden. 
 
Het altaarbloemetje is voor: Mevr. Van Haastrecht-Barbier 
 
-  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. 
(Op deze dag is om 16.00 (dus voorafgaand aan de barbecue) de opening van de expositie 
over de H. Laurentiuskerk in Museum Voorschoten. 
 
Oproep: vrijwilligers gevraagd voor Monumentendag in de H. Laurentiuskerk 
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. 
 

Augustinuslezing 5 september door bisschop Van den Hende 
Om vast vrij te houden: Op woensdag 5 september wordt de jaarlijkse Augustinuslezing in 
onze parochie verzorgd door onze bisschop mgr. Van den Hende. De bisschop zal spreken 
over het gebed en de H. Augustinus. Voorafgaand aan de lezing is er op 19.00 uur de 
Eucharistieviering voor de hele parochie, met de pastoor en andere leden van het Pastoraal 
Team als voorgangers. Plaats: Sint Jozefkerk, Wassenaar. Na afloop is er gelegenheid elkaar 
bij een drankje nog verder te spreken. Fijn als veel mensen uit de hele parochie op deze 
avond aanwezig zijn! 
 

mailto:liduinmora@gmail.com


AGENDA  week 22 juli t/m 29 juli 
Zaterdag 28 juli om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
Vieringen in onze parochiekern  week  22 juli  t/m 29 juli 
Zondag 22 juli  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 24 juli om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 juli om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 29 juli  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

   Noveenkaars 150 jaar H. Laurentiuskerk 
Tijdens de viering van 1 juli zijn de noveenkaarsen 150 jaar H. 
Laurentiuskerk gezegend. Bij de noveenkaars hoort een noveengebed. Het noveengebed en 
kaars zijn voor de parochiegemeenschap en voor de H. Laurentiuskerk in Voorschoten bij de 
gedachtenis aan de wijding van de kerk -17 augustus 1868- en de viering ervan op 2 
september aanstaande. 
Achter in de kerk zijn de noveenkaarsen plus gebed te koop 
voor € 5,--. Het noveengebed is ook in het Engels verkrijgbaar. 
 
Vakantie 

Pastor Dirk Gudde is met vakantie van 22 juli t/m 11 augustus 

 
Marriage Course 
Vanaf 31 augustus 2018 wordt er weer voor de aanstaande echtparen uit ons Bisdom een 
Marriage Course georganiseerd, en wel in Den Haag-Leidschenveen.  
Deze Marriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een 
sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn 
tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de onderlinge 
verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met 
een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over 
de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen 
aan de orde. Maar niet enkel in theorie.  De communicatie binnen de relatie krijgt een 
serieuze impuls omdat de aanstaande echtparen hun visie op en ervaring met alle 
onderwerpen van de cursus echt onderling delen, met functionele communicatiemethoden 
die de cursus aanreikt en die zij zich hierdoor meteen samen eigen maken. Wederzijdse 
heldere en eerlijke communicatie wordt op deze manier al vóór dag 1 van het huwelijk een 
vanzelfsprekend component van hun relatie. Voor meer informatie zie de website van het 
Bisdom Rotterdam:  www.bisdomrotterdam.nl.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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