
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  31 maart 2019, 4e zondag Veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan Boris Plavčić 

 Het altaarbloemetje is voor: mevr. Engels 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
 
- Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
- De Augustinus van april  is toegestuurd aan alle parochianen.  
- De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag in de kerk.  
 
Vervolg ziekteverlof locatiereferent Dirk Gudde 

Op 12 maart heeft locatiereferent Dirk Gudde een operatie ondergaan. Die is goed verlopen 

en het herstel gaat voorspoedig. Er is nog een vervolgbehandeling nodig. Het is daardoor 

nog niet duidelijk wanneer pastoraal werker Gudde zijn werk weer kan hervatten. 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 
De parochie H. Augustinus steunt tijdens deze vastentijd het project Lumen Valley, vallei van 
het licht, in het noorden van Togo. De broeders van St. Jan onder leiding van 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 willen de broeders 40 jongeren opleiden in het metselaarsvak. Ook 
willen zij 25-35 jonge vrouwen opleiden tot deskundige in natuurlijke irrigatiemethoden. 
Er hangen posters achter in de kerk en er liggen ook flyers met meer informatie. 
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 zondag 7 april zal pater Thomas naar Voorschoten komen om te vertellen over dit 
project in Togo. Dan zal er ook een deurcollecte worden gehouden voor Lumen Valley3. 
Dit project bevelen wij van harte bij u aan, werkgroep MOV. 
 

Actueel avondgebed woensdag 3 april  
Op 20 maart jl. brachten wij onze stem uit voor o.a. de Provinciale Staten. 
Hebben wij daarmee alles gedaan wat wij kunnen en zijn nu alleen de politieke partijen aan 
zet? Er is veel rumoer ontstaan na de verkiezingen. Hoe staan wij hierin? Kunnen wij door 
onze houding en inbreng iets bijdragen aan rust en bezinning? 
In het actueel avondgebed van 3 april willen wij ons in ieder geval bezinnen op die houding 
van ons. We willen bidden voor vrede en ons laten inspireren door woorden uit de Bijbel. 



Komt u ook? We beginnen om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk en zijn dan een half uurtje 
samen. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 31 maart  t/m 7 april 
Zondag 31 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 2 april om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 3 april om 15.30 uur : viering in huize Adegeest 
Woensdag 3 april om 19.00 uur: Actueel avondgebed 
Donderdag 4 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 7 april  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 31 maart t/m 7 april 
Zondag 7 april om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk 

 m.m.v.  Susanna Veerman en Wim Does 
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: 
 

ORGELCONCERT op zondag 7 april 
Zondag 7 april start  weer een nieuwe serie orgelconcerten in de Laurentiuskerk. 
Susanna Veerman en Wim Does bijten de spits af met een programma  op het grote en het 
kleine orgel, zowel twee- als vierhandig.  Zij spelen werken van Bach, Beethoven en Rossini 
tot en met Grieg en Wammes. Een programma vol verrassingen. 
Het concert begint om  20.00 uur en wordt steeds onderbroken door een korte pauze om de 
benen te strekken en een drankje te nuttigen. De toegang is gratis, al leven we helaas niet 
van de lucht. Daarom staat na afloop een collectemandje klaar voor uw gaven en 
giften.  Meer informatie vindt u op de website Laurentiusorgelconcerten.nl  

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.   
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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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