
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  29 juli 2018 , 17e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur.  Voorganger Pater  P. Magnin 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  fam. Van der Bijl 
 
-  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 weer klaar.  
 
 

Zondag 12 Augustus opening  
expositie 150 jaar Laurentiuskerk 
In Museum Voorschoten is een kleine expositie ingericht over de 
geschiedenis van de Laurentiuskerk. Op zondag 12 augustus om 16.00 
uur is de feestelijke opening van de expositie. De burgemeester van 
Voorschoten, mevrouw Bouvy-Koene, zal de openingshandeling 
verrichten. Er zijn enkele zeer korte inleidingen. De conservator van 
het museum zal kort wat vertellen, evenals pastoor Michel Hagen. 
Deze middag gaat ook een kleine film over de kerk in première, zowel 

het gebouw als diverse vrijwilligers komen in beeld. Komt u ook even langs bij de opening. 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom voor de opening, de expositie, en een hapje en 
een drankje. 
De expositie in Museum Voorschoten loopt van 8 augustus tot en met 30 september 2018. 
Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.  
Toegang €4. Vrienden van het museum hebben gratis toegang, evenals kinderen tot en met 
12 jaar. Adres: Voorstraat 17, 2251 BL Voorschoten.  
 
Vieringen in onze parochiekern  week 29 juli  t/m 5 aug 
Zondag 29 juli  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 31 juli om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 1 aug om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
Donderdag 2 aug om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 5 aug om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Liturgisch bijbellezen 
Op maandag 6 augustus is er weer de maandelijkse bijeenkomst van het liturgisch 
bijbellezen. We lezen en bespreken dit uur lezingen van een viering in de komende maand. 
Wegens vakantie van pastoraal werker Dirk Gudde zal deze keer gebedsleider José Klaasesz 
de begeleiding voor haar rekening nemen. Pastorie, 11.00 - 12.00 uur. U hoeft zich hier niet 
voor aan te melden. Van harte welkom 



 
Foto: Zeeger Verschuren 

 
Pontificale hoogmis en receptie op  
zondag 2 september           
Hoogtepunt van de viering van de wijding van 150 jaar  
H. Laurentiuskerk is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 uur begint 
deze viering, waarin mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, 
geassisteerd door de pastoor en de diakens uit ons pastorale team. Ook onze locatiereferent  
Dirk Gudde is erbij en op deze ochtend zullen ook al onze misdienaars optreden in nieuwe 
kleding. De kaarsjes bij de wijdingskruisjes zullen branden, uiteraard! Na deze viering is er 
een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden 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. 
 
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. 

 
AGENDA  week 29 juli t/m 5 aug 
Donderdag 2 aug om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 4 aug om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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