
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  17 maart 2019 , 2e zondag Veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen. 
Gezinsviering; thema: ‘Wie is het’? 
 
Wij gedenken:  
Op 9 maart overleed op 95-jarige leeftijd Petrus van Duijnhoven. 
De uitvaart was op donderdag 14 maart in de H. Laurentiuskerk waarna hij is begraven  
op het parochiekerkhof. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Dhr. Westgeest 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern. 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Ziekteverlof locatiereferent Dirk Gudde 
Vanaf 11 maart is onze locatiereferent Dirk Gudde voor een operatie opgenomen 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. 
Als u een kaart wil sturen kunt u die afgeven op het kerkelijk bureau. Regelmatig zal een enveloppe 
met kaarten en brieven naar Dirk worden toegestuurd. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 17 maart  t/m 24 maart 
Zondag 17 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  19 maart om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 21 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 24 maart  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 17 maart t/m 24 maart 
Zondag 17 maart om 09.30 uur: Gezinscatechese in Bondsgebouw, pastorie en kerk. 
Woensdag 20 maart om 10.00 uur: Koffieochtend in het Pluspunt. 
Woensdag 20 maart om 20.00 uur: vergadering Pastoraatgroep op de pastorie 
Zondag 24 maart om 19.30 uur: Spiritueel Café met Caecilia van Peski, in De Werf. 
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 
 



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 
 

Ingezonden: 
 
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.   
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. 
 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 20 maart a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het 
Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de 
koffie gereed en is iedereen welkom.  Bernard Warmerdam, Tel.: (071) 5313026 . 
 
UITNODIGING HERDENKING JODENVERVOLGING 
Het Beraad Herdenking Jodenvervolging nodigt u uit voor de herdenking van de Jodenvervolging 
‘Blijvend Gedenken’ op zondag 14 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden 
De kerk is open vanaf 19:00 uur. Aansluitend is vanaf 20:30 uur een ontmoeting in de kerk.  
De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden, namens de 
Raad van Kerken in Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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