
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                De Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 19 mei 2019, 5e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Gezinsviering; voorganger kapelaan B. Plavčić en 
              Diaken P. Winnubst 

 
 Het altaarbloemetje is voor: Dhr. A. Fisher 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Gezinsviering en Gezinscatechese zondag 19 mei a.s. 
Op zondag 19 mei is om 09.30 uur Gezinscatechese in Bondsgebouw, kerk en pastorie. 
Om 11.00 uur is er gezinsviering met als thema: ‘Elkaar liefhebben’. 
 
Doop en Vormsel in viering van zondag 26 mei a.s. 
Op zondag 26 mei zal tijdens de Eucharistieviering van 11 uur  
Govert Jan de Vrieze worden opgenomen in de Rooms Katholieke kerk. 
Hij zal de 1e H. Communie ontvangen en ook het Vormsel zal worden toegediend. 
Ook de kinderen van Govert Jan en Marloes worden in deze viering gedoopt. 
Marie, Simon en Koen. Voorganger in deze viering is pastoor Michel Hagen. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 19 mei t/m 26 mei 
Zondag 19 mei om 11 uur: Gezinsviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 21 mei om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 21 mei om 19.00 uur: Mariaviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 23 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 26 mei om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 19 t/m 26 mei 
Zondag 26 mei om 19.30 uur: Spiritueel Café in het Kruispunt. 
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 

 
      

Mariavieringen in de meimaand in de H. Laurentiuskerk. 



21 mei: Eucharistieviering met Maria-accent. Voorganger: Kapelaan B.  Plavčić. 
28 mei: Mariaviering, gebedsviering. Voorganger: José Klaasesz, gebedsleider 
Zie voor meer informatie De Augustinus van mei blz. 21. 
       

Rozenkrans bidden in de meimaand 
In de maand mei is op dinsdagavond, voorafgaand aan de vieringen, de gelegenheid om   samen het 
Rozenkransgebed te bidden vanaf 18.30 uur 
 in de H. Laurentiuskerk. 
 
 
 
 

Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 30 mei 2019. 
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. 
Er zal een mooie tocht uitgezet worden, geschikt voor jong en oud. Ouders kunnen hun 
kinderen meebrengen; lekker met het hele gezin op de fiets. 
Onderweg stoppen we voor een kleine versnapering. 
Ook als u alleen bent, kunt u meefietsen; er zijn voldoende fietsmaatjes. 
Wij vertrekken om 7.00 uur bij de H. Laurentiuskerk en zijn tegen 9.00 uur terug in het 
Bondsgebouw. Daar staat een heerlijk ontbijt voor ons klaar. 
Het inschrijfgeld is € 5.00 per persoon. Komt u met het hele gezin dan betaalt u € 12.50. 
De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor de familie Jansen die in oktober vorig 
jaar op missie naar Zambia zijn gegaan. Een artikel hierover volgt in De Augustinus van juli. 
Graag uiterlijk 27 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. tel. 5612508 of via de mail: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen 
rekenen. Wilt u liever niet meefietsen maar wel gezellig ontbijten, geeft u zich dan ook even 
op. Tot ziens op de fiets en/of bij het ontbijt! Werkgroep M.O.V. 
 
 
 
 
 
 

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