
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  5 mei 2019 , 3e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger bisschop A. van Luyn, sdb 
 
 Het altaarbloemetje is voor: familie De Graaf 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
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. 
 
Ziekenzalving tijdens de dinsdagavondviering op 7 mei 2019 
Aanstaande dinsdag 7 mei is er de mogelijkheid om gezamenlijk de ziekenzalving te 
ontvangen tijdens de viering om 19.00 uur. 
Pastoor Hagen zal voorgaan en het Laurentiuskoor zal de viering opluisteren. 
Vaak wordt de ziekenzalving bij mensen thuis gegeven. Dikwijls wordt de zalving uitgesteld 
tot een laat moment. Het is ook mooi de zalving te ontvangen als steun en als werkzaam 
teken van Christus’ nabijheid in een periode van ziekte of wanneer ouderdom het leven 
zwaar maakt. Familie is van harte welkom in deze viering. 
Als u de ziekenzalving wilt ontvangen op 7 mei, meldt u zich dan nog even aan bij het 
kerkelijk bureau, tel. 071-5612508. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

 
Dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een dauwtrapfietstocht organiseren op Hemelvaartsdag. 
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 een goed doel. Dat doel zal bekend 
gemaakt worden in de zondagse mededelingen. 
Graag uiterlijk 27 mei opgeven bij het Kerkelijk bureau. tel. 071-5612508 of via de mail: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen 

rekenen.  Werkgroep M.O.V. Voor meer info zie De Augustinus van mei blz. 22. 

 
 
                Mariavieringen in de meimaand in de H. Laurentiuskerk. 
7 mei: Viering met ziekenzalving. Voorganger: Pastoor Michel Hagen  

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


14 mei: Mariaviering, gebedsviering. Voorganger, Joost Naber, gebedsleider 
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. 

 
Vieringen in onze Parochiekern  week 5 mei  t/m 12 mei 
Zondag 5 mei  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 7 mei om 18.30 uur : Rozenkransgebed 
                                  19.00 uur: Ziekenzalving en Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 8 mei om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 9 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 12 mei   om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 

AGENDA  week 5 mei t/m 12 mei 
Maandag 6 mei om 11.00 uur: Liturgisch Bijbellezen op de pastorie. 
Maandag 6 mei om 20.00 uur: Stuurgroep Liturgie op de pastorie 
Zondag 12 mei om 20.00 uur: Orgelconcert Eline Keijzer  in de H. Laurentiuskerk. 
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 
 

Ingekomen: 
 

Orgelconcert zondag 12 mei 2019 
Op zondagavond 12 mei vindt het tweede concert van de serie 2019 plaats.   
Elina Keijzer bespeelt het orgel  en de blokfluit. Bovendien is de violiste Maaike van Dijk van 
de partij. Het programma cirkelt rondom het thema Variatie. Zo krijgen we tweemaal psalm 
116 te horen. Allereerst in de versie van Jonker Jacob van Eyck, zijn improviserende variaties 
voor de blokfluit. Daarna klinkt een orgelversie van Adriaan Van Noordt. Ook staat Bachs 
orgelpartita O Gott du frommer  Gott op het programma. Een reeks orgelvariaties op het 
bekende kerklied. Verdere klinken werken van Schildt, Andriessen tot en met Svendsen. 
Het concert begint om 20.00 uur en kent een pauze om  de benen even te strekken. Na afloop 
is er een collecte om de kosten op te vangen. Orgels leven weliswaar van de lucht, maar een 
orgelcommissie nog steeds niet.  Voor méér informatie zie  laurentiusorgelconcerten.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

http://laurentiusorgelconcerten.nl/
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

