
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
     

Viering :  
zondag  24 maart 2019 , 3e zondag Veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan Boris  Plavčić 

-  Het altaarbloemetje is voor: Mw. Hooijmans 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 
Wij gedenken: 
Op 21 maart overleed op 69 jarige leeftijd Petra Lempke. 
De uitvaart is donderdag 28 maart in de H. Laurentiuskerk om 13.00 uur 

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

Oude palmtakjes 
In de kerk staan manden waarin u uw oude palmtakjes  kunt inleveren. Dit is mogelijk tot en 
met de Paaswake. Tijdens de Paaswake worden de palmtakjes verbrand. 
 

Vastenactieproject 2019 Lumen Valley3 Togo 
De parochie H. Augustinus steunt tijdens de vastentijd het project Lumen Valley, vallei van 
het licht, in het noorden van Togo. De broeders van St. Jan en speciaal pater Etiënne 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. 
Er hangen posters achter in de kerk en op zondag 24 maart zullen er flyers met meer 
informatie uitgedeeld worden. In het algemene gedeelte van het Paasnummer van De 
Augustinus kunt u meer lezen over het project. Ook staat de olifant weer achter in de kerk in 
afwachting van uw gaven. Op 7 april zal pater Thomas naar Voorschoten komen om te 
vertellen over dit project in Togo. 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 
De bestellijst ligt op de tafel achter in de kerk. De Huispaaskaarsen worden 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 24 maart  t/m 31 maart 
Zondag 24 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 26 maart om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag  28 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 28 maart om 18.50 uur: Oecumenische Vesper in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 31 maart  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 



AGENDA  week 24 maart t/m 31 maart 
Zondag 24  maart om 20.00 uur: Spiritueel Café met Frank Bosman in Het Kruispunt 
Donderdag 28 maart om 18.00 uur : Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw 
              Om 18.50 uur : Vesper in de H. Laurentiusker 
               Om 19.30 uur: Film Children of a lesser God, in Bondsgebouw 
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: 
Spiritueel  Café : Spreker Frank G. Bosman  op zondag 24 maart  in het Kruispunt aanvang 
20.00 uur zaal open om 19.30 uur. Frank Bosman is schrijver van wetenschappelijke en populaire 
publicaties over kerk, geloof en samenleving. 
Zijn nieuwste boek God, dochter en Heilige Geest is de reden om Bosman uit te nodigen voor het 
Spiritueel Café. Het delen van en doorgeven van de verhalen uit Bijbel aan onze kinderen 
 

Veertigdagentijd 2019:  
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. 
 
Tuinaarde actie Scouting Impeesa. 
Op zaterdag 30 maart a.s.  houdt Scouting Impeesa haar jaarlijkse tuinaarde actie. 
Met het voorjaar in het verschiet is het tijd de tuin klaar te maken voor de naderende zomer. 
Impeesa biedt u, voor het goede doel zoals het vervangen van tenten, tuinaarde aan en prachtige 
violen. U kunt uw bestelling doen bij mevrouw Kershof, telefoon 071-5615166 of bij de scout die bij u 
aan de deur komt. Bij voorbaat dank voor uw bestelling. Met vriendelijke groet, Scouting Impeesa  

 

Gratis naar The Passion op 18 april in Dordrecht 
Vanuit het Bisdom worden één of meerdere gratis bussen ter beschikking gesteld om  

op 18 april. a.s. in Dordrecht deel te nemen aan The Passion. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 
maart bij voorkeur via e-mail: aanmeldenthepassion@gmail.com of anders telefonisch bij Nataly 
Oberschmied (06-85843555). Vertrek is mogelijk tussen 15.30 – 16.00 uur vanuit onze parochie (dit 
zal middels een - email bevestigd worden, na aanmelding). We beginnen met een Eucharistieviering 
om 18.00 uur in de St. Antoniuskerk ( Burg. De Raadtsingel 45 te Dordrecht) waar onze bisschop mgr. 
Johannes van den Hende zal voorgaan. Na de Eucharistieviering is er chocolademelk. Daarna gaat we 
naar het Maartensgat waar The Passion plaatsvindt. Het duurt tot ongeveer 22.15 uur. Dan gaan de 
mensen die met de bus zijn gekomen weer naar hun busstandplaats voor de terugreis naar de 
opstapplaats. 
 

Lidwina processie in Schiedam op 26 mei; Om 10.30 uur begint het Liduinafeest in de 
Liduinabasiliek te Dordrecht. In de middag is de processie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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