
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Vieringen : zaterdag 20 april 2019, Paaswake 
                     H. Laurentiuskerk om 21.00 uur. Voorganger: Pastoor Michel Hagen. 

                     zondag 21 april, Pasen 
                     H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. Eucharistieviering; gezinsviering 
                               Voorganger Pater Piet Magnin en Dirk Gudde, pastoraal werker  

                               maandag 22 april, 2e Paasdag   
                     H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. Eucharistieviering.  
                               Voorganger: Kapelaan B.  Plavčić 

 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor de Vastenactie  Lumen Valley3 op 20 en 21 april. 

 
Mededelingen  
 
Na de viering  op zondag 21 april bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Vastenactieproject Lumen Valley3 
Zondag 7 april heeft pater Thomas ons enthousiast verteld over het Lumen Valley project! 
Voor het laatste jaar steunt de parochie H. Augustinus dit project in het noorden van Togo. 
De broeders van St. Jan onder leiding van pater Etiënne hebben in de vallei van het licht een 
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 jongeren opleiden in het metselaarsvak en tot deskundigen in natuurlijke 
irrigatiemethoden.  
Op 7 april is de eerste deurcollecte geweest met de prachtige opbrengst van €660,70;  
heel hartelijk dank voor uw gaven! Ook na de Paaswake en op 1e Paasdag zullen er 
deurcollectes zijn. Beide collectes van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV. 
 

Dinsdagavond 23 april zang en aanbidding 
In de Eucharistieviering van dinsdag 23 april om 19.00 uur zullen leden van de 
Emmanuelgemeenschap enkele liederen ten gehore brengen. In aansluiting op de Eucharistieviering 
is er nog gedurende een half uur gelegenheid voor Stille Aanbidding. 
 

 

 



Sabbat Dirk Gudde 
Na Pasen gaat de sabbatperiode in van pastoraal werker Dirk Gudde, waarover u in de Augustinus 

hebt kunnen lezen. Op 1e Paasdag hoopt hij mee voor te gaan in de Eucharistieviering van 11.00 uur 

en aanwezig te zijn bij het koffiedrinken in het Bondsgebouw. 

 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 20 april t/m 28 april  
Zaterdag 20 april om 21.00 uur: Paaswake in de H. Laurentiuskerk 
1e Paasdag 21 april om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
             Gezinsviering; Thema: “Je geloof je eigen ogen niet” 
2e Paasdag 22 april om  11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 23 april om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 25 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 28 april om 11. 00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 20 april t/m 28 april 
Op woensdag 24 april is het Kerkelijk bureau gesloten. 
Op woensdag 24 april om 20.00 uur: vergadering Pastoraatgroep 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 
 
 

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