
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  3 febr. 2019 , 4e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Voorganger pastoor Michel Hagen. 
Na de viering is er gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Fam. van Bohemen, Rossinidreef  
 
-  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 achter in de kerk. 
 
Wereldwinkel  
Na de viering is het weer mogelijk om producten uit de Wereldwinkel te kopen 
in het Bondsgebouw 
 
Veertigdagenkalender 2019 
Ook dit jaar maken we vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten een 
Veertigdagenkalender. Het thema is ‘Delen’. Op 3 maart a.s. zal de kalender uitkomen. 
Dit keer zijn alle afbeeldingen in kleur, behalve natuurlijk als het niet de bedoeling is. 
Iedereen die mee wil doen en een kalenderblad wil vullen met een mooie tekst, een heel 
kort verhaal, een gedicht, een cartoon of een andere afbeelding mag iets inleveren. Dat 
moet wel voor 31 januari a.s. Freek Bakker heeft, net als vorig jaar, de leiding van dit 
project. Zijn e-mailadres is: f.l.bakker51@hotmail.com, zijn telefoonnummers zijn: 
5761130 of 06-13805668. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 3 febr.  t/m 10 febr. 
Zondag 3 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 5 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 6 febr. om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
Woensdag 6 febr. om 19.00 uur: Actueel avondgebed 
Donderdag 7 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 10 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 3  febr. t/m 10 febr. 
Zondag 3 febr. om 20.00 uur: Spiritueel Café in het Kruispunt; Alex ten Cate spreekt 
                                                          over “Delen in de economie en in de samenleving”.  

Maandag 4 febr. om 11.00 uur: Liturgisch Bijbellezen op de pastorie 
Iedere week : 
Repetitie Dameskoor op maandag van 13.30 tot 14.30 in het Bondsgebouw 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 
 



INGEZONDEN 
 
Happietaria Leiden komt eraan! 
Op 4 februari 2019 zal Happietaria Leiden weer opengaan. Happietaria is een pop-up restaurant dat 
opgezet en gerund wordt door studenten vanuit de vier christelijke studentenverenigingen van 
Leiden (NSL, Panoplia, Ichtus, Gomarus). De volledige opbrengst gaat dit jaar naar een project van de 
hulporganisatie Tear in Zuidoost-Azië. Zij willen daar slachtoffers van mensenhandel helpen door hen 
via de lokale bevolking werk, veiligheid, onderwijs en psychologische hulp aan te bieden. Zo krijgen 
slachtoffers van mensenhandel weer toekomstperspectief.  
Vanaf 5 februari bent u van harte welkom om in ons restaurant te komen eten. We zijn open van 
maandag t/m zaterdag en de avonden zijn verdeeld in twee shifts (17:00-19:00 en 19:30-21:30). U 
kunt ons vinden in buurtcentrum Het Gebouw, gelegen aan Arubapad 2, Leiden. Meer informatie 
kunt u vinden op onze website: www.happietarialeiden.nl daar kunt u tevens reserveren. Ook kunt u 
ons volgen op Facebook en Instagram. 
 
Samen aan Tafel 
Happietaria organiseert dit jaar ook een buurtproject: Samen aan Tafel. De bedoeling van dit project 
is om mensen met weinig aanspraak, door een gebrek aan contacten of doordat lichamelijke 
moeilijkheden in de weg zitten om in een sociaal circuit te verkeren, te verbinden met studenten, of 
anderen die dit een mooi project vinden. We proberen iedere avond een tafel van zes bijeen te 
krijgen, met drie studenten en drie mensen die hier behoefte aan hebben – laatstgenoemden eten 
trouwens met 50% korting, en de studenten (of andere geïnteresseerden) met 25%. Lijkt het u/jou 
wat om hieraan mee te doen? Meld je aan bij happie.samenaantafel@gmail.com  . 
 
  

  UITNODIGING ZILVEREN JUBILEUM BISSCHOP A.H. VAN LUYN s.d.b. 

"Collabora evangelio" — "Draag uw deel in de inspanning voor het evangelie" (2 Tim. 1, 8). Dat is 
de wapenspreuk die Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. vijfentwintig jaar geleden koos bij zijn wijding tot 
bisschop van Rotterdam op 12 februari 1994. 
Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat deze wijdingsplechtigheid plaatsvond in de kathedrale 
kerk HH. Laurentius en Elisabeth van ons bisdom Rotterdam. Op 10 februari 2019 zal Mgr. A.H. van 
Luyn hoofdcelebrant zijn in een eucharistieviering uit dankbaarheid voor dit zilveren jubileum. De 
viering begint om 11.00 uur. Aansluitend aan de viering, omstreeks 12.30 uur, is er gelegenheid om 
Mgr. van Luyn te feliciteren met zijn jubileum tijdens de receptie. Deze vindt plaats in de 
parochiezaal en de plebanie. U wordt koffie/thee en een broodje aangeboden. 
Van harte nodig ik u voor dit jubileum uit. Omwille van de logistiek wordt het op prijs gesteld 
wanneer u zich aanmeldt bij mevr. A.M.C.B. de Jong (010-2815183 of e-mail 

 De kathedraal is gelegen aan de Mathenesserlaan 305. Parkeren in 
de directe omgeving is mogelijk en gratis op zondag. In de hoop velen van u te mogen begroeten,  
 
Met vriendelijke groet, 

Mgr.  J. van den Hende 

Bisschop van Rotterdam 

 

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