
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 16 febr. 2020, 6e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 

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

Seniorenviering verplaatst naar dinsdag 10 maart 
Per 1 februari is de ochtendviering door de week verplaatst van donderdag naar dinsdag. 
Dat betekent dat ook de Seniorenviering is verplaatst van donderdag 12 maart  
naar dinsdag 10 maart om 9.30 uur in de H. Laurentiuskerk. 
Na afloop is er koffiedrinken in het Bondsgebouw. 
 

Zaterdag 29 febr. Eucharistieviering in H. Laurentiuskerk i.p.v. zondag 1 maart 
Op zondag 1 maart zal Pastoor Michel Hagen afscheid nemen van onze Parochie tijdens een 
Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrordus in Wassenaar. In de andere kerken 
van onze Parochie zal dan geen viering zijn. De receptie is van 13.00 tot 15.00 uur in de 
Warenar, Kerkstraat 75, in Wassenaar. 
In onze Parochiekern is er een Eucharistieviering op ZATERDAG 29 februari om 19.00 uur. 
 

Huispaaskaarsen te bestellen 
Vanaf zondag 9 februari zijn er weer huispaaskaarsen te bestellen. 
Er ligt dan een lijst achterin de kerk waarop u uw bestelling kunt opgeven. 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 16 febr.  t/m 23 febr. 
Zondag 16 febr. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 18 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 20 febr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 23 febr. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

AGENDA  week 16 febr. t/m 23 febr. 
Dinsdag 18 febr. om 14.00 uur: Lees/gespreksgroep Laurentius in de pastorie 
Woensdag 19 febr. om 10.00 uur: Koffieochtend in het Pluspunt 
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 



Ingezonden: 
 

Stille Omgang 21 maart 2020 
Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 21 maart vanuit alle parochiekernen een bus, 

vorige jaar 48 deelnemers, naar Amsterdam waar wij deelnemen aan de Stille Omgang, de 

eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was 

geweest van een eucharistisch wonder dat geschiede: het Mirakel van Amsterdam, de hostie 

die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de 

Hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht. 

De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen achterin de kerk. De bus vertrekt om 19.00 

uur vanaf de H. Laurentiuskerk. U kunt zich ook via internet aanmelden; 
erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op 
bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met vermelding “Stille 
Omgang 2020”.     
 

KOFFIEOCHTENDEN IN HET PLUSPUNT op woensdag 19 februari. 
Op woensdagmorgen 19 februari a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het 
Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de 
koffie gereed en is iedereen welkom.  De daaropvolgende koffieochtenden zijn, onder 
voorbehoud, op de woensdagen 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni vanaf 10.00 uur. 
Bernard Warmerdam; Tel.: (071) 5313026  
 

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