
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  12 aug 2018 , 19e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor M. Hagen 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  dhr. H. Overgaag 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

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. 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.  
U bent van harte welkom!  

  

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. Wij zien u graag op zondag 12 augustus om 17.00 uur  
bij het Bondsgebouw. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 12 aug  t/m 19 aug 
Zondag 12 aug  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 14 aug om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag  16 aug om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 19 aug  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 12 aug t/m 19 aug 
Zondag 12 aug om 16.00 uur: Opening expositie 150 jaar H. Laurentiuskerk 
     In museum Voorschoten 
   om 17.00 uur : Barbecue bij het Bondsgebouw 
Donderdag 16 aug om 19.30 u: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 18 aug. om 16.00 u. : Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 



                                 
 

 

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. 

 

VOORAANKONDIGING:  
Open Monumentendag zaterdag 8 september        

Op Open Monumentendag, 8 september, zal de H. Laurentiuskerk 

extra in de aandacht staan vanwege het jubileum. Op deze dag zal de 

nieuwe gids voor de H. Laurentiuskerk beschikbaar zijn, waar 

momenteel hard aan wordt gewerkt. Er zal in de kerk een kleine 

expositie zijn met mooie voorwerpen die anders in de kluis 

opgeslagen zijn. Tevens zal er orgelspel zijn door de vaste organisten 

van de kerk: Richard Bot (11.00 en 12.00 uur) en Louise Hillen (14.00 

en 15.00 uur). Rond deze recitals zijn er mogelijkheden voor bezichtiging van het orgel, en 

zal meer informatie gegeven worden, met lichtbeelden. Op deze dag is het Bondsgebouw 

open, waar wij de bezoekers ontvangen met koffie en thee, en waar ook de korte film over 

de kerk te zien zal zijn. Het precieze programma van de Open Monumentendag publiceren 

we in het septembernummer van De Augustinus. 

 

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