De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering : zondag 10 maart 2019, 1e zondag Veertigdagentijd
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Mgr. A. van Luyn, sdb
Het altaarbloemetje is voor: mw. Meester
- De collecte is voor …… (onze Parochiekern)
- De Deurcollecte is voor : (Ieder kwartaal voor de diaconie)

Mededelingen
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
Ziekteverlof locatiereferent Dirk Gudde
Vanaf 11 maart zal onze locatiereferent Dirk Gudde voor een operatie opgenomen worden in het
ziekenhuis. Het herstel zal enkele weken duren. Tijdens zijn afwezigheid zijn via het kerkelijk bureau
de vrijwilligers van de bezoekgroep en leden van het pastoraal team bereikbaar.

Vastenactieproject 2019 Lumen Valley3 Togo
Net als de afgelopen 2 jaar steunt de parochie H. Augustinus tijdens de vastentijd het project
in het noorden van Togo. De broeders van St. Jan hebben daar het project opgezet om
werkloze en daardoor kansarme jongeren een opleiding te geven, werkervaring te laten
opdoen en ze te helpen met het beginnen van eigen bedrijfjes. Dit jaar ondersteunen we de
opleidingen tot metselaar en irrigatiedeskundige; er is namelijk weinig water en dat wordt
niet optimaal gebruikt voor het bevloeien van de gewassen.
Goed om te weten: één Togolees met werk houdt minstens zeven anderen in leven.
Er komen posters achter in de kerk te hangen en er liggen flyers met meer informatie.
In het Paasnummer van De Augustinus kunt u meer lezen over het werk van de broeders van
St. Jan. Ook staat de olifant weer achter in de kerk in afwachting van uw gaven.
In april zal hopelijk pater Thomas weer naar Voorschoten komen om te vertellen over dit
project. Dan zal er ook een deurcollecte gehouden worden voor Lumen Valley3.
Dit project bevelen wij van harte bij u aan.
Werkgroep MOV.

Huispaaskaarsen te bestellen
Vanaf zondag 24 februari zijn 4 weken lang de Huispaaskaarsen te bestellen.
De bestellijst ligt op de tafel achter in de kerk. Dit jaar zullen de Huispaaskaarsen tijdens de
Paaswake op zaterdagavond 20 april worden gezegend. Na de viering kunnen de kaarsen
tegen contante betaling worden meegenomen. Kunt u niet bij de Paaswake aanwezig zijn,
dan is er de mogelijkheid om met koster Ernie Wielenga een andere afspraak te maken via
het kerkelijk bureau: tel: 071-5612508
Vieringen in onze parochiekern week 10 maart t/m 17 maart
Zondag 10 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk

Dinsdag 12 maart om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Woensdag 13 maart om 15.00 uur : viering in huize Foreschate
Donderdag 14 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 17 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
AGENDA week 10 maart t/m 17 maart
Maandag 11 maart: Liturgisch Bijbellezen op de pastorie o.l.v.. George Brink.
Donderdag 13 maart: Vesper en vastenmaaltijd in Het Kruispunt en De Werf.
(Voor verdere informatie zie de folder samenscholen).
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

Stille Omgang op zaterdag 16 maart 2019
De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen achterin de kerk of via email
erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op
bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met vermelding “Stille
Omgang 2019”. De bus zal om 19.00 uur vanuit Voorschoten vertrekken.
Veertigdagentijd 2019:
De veertigdagentijd is een periode van nadenken over het leven dat je leidt. Tegelijk is het een tijd
van voorbereiding op de Goede Week en Pasen, op de viering van het lijden en de opstanding van de
Heer. We staan erbij stil dat in dat lijden Jezus ons leven deelde, onze pijn, ons verdriet, ons
lijden. Het jaarthema van dit seizoen is namelijk: delen.
De avonden zijn als volgt opgebouwd. Om 18.00 uur is er een vastenmaaltijd, om 18.50 uur een
vesper, en om 19.30 uur begint de film en daarmee de bezinningsavond.
woensdag 13 maart: De Werf bij het Kruispunt: JESUS CHRIST SUPERSTAR 2000
donderdag 28 maart: Het Bondsgebouw bij de H. Laurentiuskerk: CHILDREN OF A LESSER GOD
dinsdag 9 april:
De Hoeksteen bij de Dorpskerk: DEAD MAN WALKING
Voor de vastenmaaltijden is het van belang dat men zich van tevoren aanmeldt, want dan weten we
voor hoeveel mensen gekookt moet worden. Aanmelden kan bij Freek Bakker of op een lijst die op
de zondag ervoor in de kerk ligt.
Informatie: Freek L. Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, tel. 5761130, mob. 06-13805668.
Voor meer informatie zie De Augustinus van maart, blz 22.
Veertigdagenkalender
De Veertigdagenkalender van Voorschoten is uit. Dat is een kalender die we zelf gemaakt hebben,
parochianen, gemeenteleden en voorgangers.
De kalender ligt zomaar gratis klaar in de kerk, zowel in de H. Laurentiuskerk als in het Kruispunt.
Uiteraard leggen we ook exemplaren in de Dorpskerk en in het klooster van Bijdorp.
Wie toch wil betalen kan een bedrag storten op de bankrekening van de Raad van Samenwerkende
Kerken, IBAN-nummer: NL77 RABO 0366 1044 11 t.n.v. Raad van Samenwerkende Kerken van
Voorschoten. Freek Bakker
Voor meer info: zie De Augustinus van maart.

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

