
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 18 aug. 2019 , 20e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; pastoor Michel Hagen 
 
Wij gedenken: 
Op 16 augustus 2019 is overleden op 88 jarige leeftijd Cornelia Maria van Vliet – van 
Haastrecht. De uitvaart vindt plaats op woensdag 21 augustus om 11.00 uur. 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  mevrouw J. Bosselaers 
 
 De collecte is voor onze Parochiekern 

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

MIVA deurcollecte 2019 vraagt aandacht voor meisjes in Kameroen 

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk 

geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De 

kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine 

trekt zich het lot van deze kinderen aan. 

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een 

sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit, vangt Zuster Clementine 

deze meisjes op. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij 

Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een 

glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’. Zuster Clementine 

bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is met een 

auto van MIVA. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen 

zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. 

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor 

de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te 

helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 

communicatiemiddelen. De deurcollecte is op zondag 25 augustus na de viering. 

Wij bevelen deze collecte nu al van harte bij u aan! Werkgroep MOV. 

  



 
Vieringen in onze parochiekern  week 18 aug.  t/m 25 aug. 
Zondag 18 aug  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  20 aug om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 22 aug om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 25 aug om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 18 aug t/m 25 aug 
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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