
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 7 april 2019 , 5e zondag 40-dagentijd 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Pater Thomas, fsj 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mevr. Kalil 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : Vastenactieproject Lumen Valley3 
 

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

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het bondsgebouw 
 

Vastenactieproject 2019 Lumen Valley3 Togo 
Voor het 3e jaar op een rij steunt de parochie H. Augustinus tijdens de vastentijd het project 
Lumen Valley 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 40 jongeren opleiden in 
het metselaarsvak. Ook willen zij ongeveer 30 jonge vrouwen opleiden tot deskundige in 
natuurlijke irrigatiemethoden. 
Er hangen posters achter in de kerk en daar 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 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. Na de 
Paaswake zal er ook een deurcollecte zijn. 
Beide collectes van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV. 
 

Kinderen 1e Communie uit Voorschoten stellen zich voor 
Op zondag 14 april zullen de kinderen uit Voorschoten,  die dit jaar de Eerste Heilige 
Communie doen, tijdens de zondagsviering in de H. Laurentiuskerk worden voorgesteld aan 
onze Parochiekern. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
De feestelijke viering van de 1e H. Communie zelf vindt plaats op zondag 23 juni in de 
H. Laurentiuskerk. De werkgroep Eerste Heilige Communie bestaat uit Anne van der Geest, 
Alber Deuzeman en Freek van Krevel. 
 



Palmpasenstok maken vrijdag 12 april 
Op vrijdagmiddag 12 april tussen 15.30 uur en 17.00 uur is er de mogelijkheid om een 
Palmpasenstok te maken en te versieren; Stokken zijn aanwezig; Broodhaantje en ander 
lekkers kunnen de kinderen thuis zelf eraan maken. Het is de bedoeling dat de kinderen de 
stokken op zondag 14 april ,bij de viering van Palmpasen, meenemen naar de kerk. 
Voor verder info: zie De Augustinus van april blz. 22. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 7 april  t/m 14 april 
Zondag 7 april  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 9 april om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 10 april om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 11 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag  14 april om 11 uur : Palmpasen;  Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 7 april t/m 14 april 
Zondag 7 april om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk m.m.v . 
    Susanna Veerman en Wim Does 
Maandag 8 april om 11 uur : Liturgisch Bijbellezen in de pastorie 
Dinsdag 9 april om 18.00 uur: Vastenmaaltijd in De Hoeksteen bij de Dorpskerk. 
    Om 18.50 uur: Vesper in de Dorpskerk 
    Om 19.30 uur: Film “Dead man walking” in de Hoeksteen. 
Vrijdag 12 april om 15.30 uur: Palmpasenstok maken in het 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 
 

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  

PAUS FRANCISCUS VRAAGT OM GEBED VOOR ARTSEN EN HUN MEDEWERKERS IN 
OORLOGSGEBIEDEN 
Paus Franciscus vraagt voor de maand april om uw gebed voor de artsen en humanitaire 
hulpverleners die hun leven riskeren in door oorlog verscheurde gebieden om het leven van 
anderen te redden. 

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