
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                De Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 26 mei 2019, 6e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen 
 
Wij gedenken: 
Jan August Charles Portier die is overleden op 20 mei op 84-jarige leeftijd. 
Hij woonde op het Leeuwerikerf. De uitvaart is op maandag 27 mei om 13.30 uur 
in de H. Laurentiuskerk. 
 
Reginald Frederik Franciscus George die is overleden op 21 mei op 75-jarige leeftijd. 
De uitvaart is op dinsdag 28 mei om 10.30 uur in de H. Laurentiuskerk. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. Gerla 
 De collecte is voor onze Parochiekern 

 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week weer in de kerk. 
 
Viering Hemelvaartsdag 30 mei om 10.00 uur, i.v.m. de fietstocht voorafgaand. 
 
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 worden in deze viering gedoopt. 
Marie, Simon en Koen. Voorganger in deze viering is pastoor Michel Hagen. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 26 mei t/m 2 juni 
Zondag 26 mei om 11 uur: Doopviering familie De Vrieze en  
                                                 Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 28 mei om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 30 mei om 10.00 uur: Hemelvaartsdag;  
                                                              Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 2 juni om 11 uur: Gezinsviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 26 mei t/m 2 juni 
Zondag 26 mei om 19.30 uur: Spiritueel Café in Het Kruispunt 
Donderdag 30 mei om 07.00 uur: Dauwtrapfietstocht met ontbijt 
Zondag 2 juni om 09.30 uur: Gezinscatechese in Bondsgebouw, pastorie en kerk. 
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. 
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. 

 
 

Opgeven t/m 27 mei; 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. 
 

Week Nederlandse Missionaris. 
Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. 
Zoals ieder jaar staat ook nu weer in alle katholieke kerken in Nederland de week vóór 
Pinksteren in het teken van onze missionarissen. 
We hebben het dan niet alleen over de priesters in verre landen, maar ook over de vele 
religieuzen en missionaire werkers die zich wereldwijd dag in dag uit met hart en ziel 
inzetten voor hun medemens in nood zoals zieken, onderdrukte en uitgebuite mensen, 
armen, slachtoffers van geweld enz.  Missionaire werkers zijn de mensen die op een 
eigentijdse wijze in de voetsporen van de missionarissen treden. 
Zij allen brengen het motto van deze week “Geloven in de ander. Een wereldwijde missie”  
daadwerkelijk in de praktijk. 
Achter in de kerk hangen posters en daar liggen ook flyers met veel informatie. Neem gerust 
een exemplaar mee. Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen 
de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Dankzij onze geldelijke 
steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven. 
Op 9 juni a.s. is de collecte tijdens de viering volledig bestemd voor dit doel, dat wij graag bij 

u aanbevelen.  Bij voorbaat dank voor uw solidariteit met deze bijzondere mensen! 
Werkgroep MOV. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u deze mededelingen vóór het weekend digitaal ontvangen? Stuur dan een email naar: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nlAls 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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