
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 19 jan. 2020, 2e zondag door het jaar 
Week van het gebed;      H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen 
en overige leden Pastoraal Team.  Gezinscatechese; Gezinsviering 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor: De Gezinscatechese in onze parochie 

 
Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Zondag 26 januari geen viering in de H. Laurentiuskerk i.v.m. zondag van de Eenheid. 
I.v.m. de Zondag van de Eenheid is er op zondag 26 januari een oecumenische viering 
in Het Kruispunt. Er is dan GEEN VIERING IN DE H. LAURENTIUSKERK. 
Er is wel een Eucharistieviering op ZATERDAG 25 januari om 19.00 uur 
 in de H. Laurentiuskerk. 
 

 
 

Actie Kerkbalans gestart! 
Dit weekend is de Actie Kerkbalans van start gegaan. In de komende 2 weken zal u een 
enveloppe ontvangen met de vraag of u weer mee wil doen aan de Actie Kerkbalans. 
In het bijgesloten boekje wordt verwezen naar de Augustinus van december; dat moet zijn 
januari. Doordat de RK kerk vorig jaar is overgestapt op een nieuw ledensysteeem is 
gebleken dat er problemen zijn in de adressering. Onze excuses voor het ongemak. 
 

Meedoen aan de Veertigdagenkalender 

Ook in 2020 wil de Raad van Samenwerkende Kerken een Veertigdagenkalender maken. 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Natuurlijk doen de 

verschillende pastores van onze kerken ook mee, maar we weten dat er in de gemeente 

velen zijn die een mooie pagina kunnen maken met een afbeelding, een tekst, een 

gedicht of iets anders. 

Het thema van dit jaar is ‘Pijn & Nieuw leven’. Die woorden vinden hun oorsprong in het 

jaarthema van de Voorschotense kerken. Dat is ‘Groen’. Dat herinnert onder andere aan 

de natuur. Die natuur is schepping, is ons dus van God gegeven. In die natuur groeit en 

bloeit het van het nieuwe leven. Tegelijk weten we dat het nieuwe leven van Pasen er 

niet gekomen is zonder pijn. In de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk 

eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding: nieuw leven. 

De deadline is maandag 27 januari 2020.  

Stuur uw of jouw bijdrage naar e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com onder vermelding van 

‘Veertigdagenkalender 2020’.  Ds. Freek Bakker 

 



 
 

                                                                  
 

Gezocht: iemand die de dauwtrapfietstocht dit jaar wil organiseren. 
Alle verschillende jaren regelen Martin en ik (vanuit de werkgroep MOV) de 
dauwtrapfietstocht en aansluitend het ontbijt op Hemelvaartsdag. 
Graag willen we het dit jaar overdragen aan iemand anders. 
Er is een draaiboek aanwezig en ook kunnen we dit jaar indien nodig ‘meelopen’. 
We horen het graag! Deze mooie traditie mag niet verloren gaan! 
Graag even contact opnemen met het kerkelijk bureau of met José Wouters tel. 5619460. 
 

Oriëntatiedag priester (diaken) opleiding Vronesteyn 15 maart 2020 
Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag voor jonge R.K. mannen 
die er over nadenken om priester of diaken te worden.  
Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van een 
door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma voor hen die 
priester willen worden.  
Een jongeman die in uw midden examen doet en wil weten wat er aan studie en vorming 
mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte welkom op zondag 15 maart 2020 
van 14.00 uur tot 17.00 uur op Vronesteyn te Voorburg.  
Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, en daartoe theologie te studeren en een 
vormingsprogramma te volgen. De minimumleeftijd om als gehuwde man tot permanent 
diaken gewijd te worden is 35 jaar.  
Naast het leven en werken als priester of diaken bestaat er tevens de mogelijkheid om als 
pastoraal werker (v/m) te gaan werken in Kerk en samenleving. Het aantal beschikbare 
plaatsen in het bisdom is echter beperkt. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 19 jan. t/m 26 jan. 
Zondag 19 jan. om 11 uur: Gezinsviering; Thema is “ God met ons “ 
                                                Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  21 jan. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 23 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 25 januari   om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 26 januari om 10.30 uur viering in het Kruispunt, Zondag van de Eenheid. 
 
AGENDA  week 19 jan. t/m 26 jan. 
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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