
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 23 febr. 2020, 7e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorgangers Pastoor M. Hagen en Diaken P. Winnubst 
 
-  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 zondag 8 maart in de kerk omdat er op 
zondag 1 maart geen viering is in de H. Laurentiuskerk. 
 

Afscheid pastoor Michel Hagen zondag 1 maart 
Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 

was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie 

Wassenaarse parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem 

daar tot pastoor benoemde.  Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het 

pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij 

tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius 

en Elisabeth in Rotterdam. Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een 

plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar. 

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale 

kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding). 

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in 

Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar. 

. 

 

 

 Installatie Pastoor Rochus Franken zondag 8 maart  
 

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor Rochus Franken installeren als 

pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus. De installatie vindt plaats in een plechtige 

eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in 

Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk. 

Pastoor Franken heeft op zondag 26 januari jl. afscheid genomen van de parochie van de Heilige 

Willibrordus, die hij 11,5 jaar heeft geleid. Die parochie omvat de dorpen Hillegom, Lisse en De Zilk. 

Hij verhuist officieel per 1 maart van de St. Agatha-pastorie in Lisse naar de pastorie bij de H. Joannes 

de Doperkerk in Katwijk. We wensen pastoor Rochus Franken een even fantastische 

geloofsgemeenschap toe in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. 

 

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. 
 



VASTENTIJD: thema “Werken aan je Toekomst” 
Ook dit jaar is er in de veertigdagentijd weer een Bisschoppelijke Vastenactie. Het thema is 
dit jaar “Werken aan je Toekomst”. Er wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen. In Nederland vinden wij het 
vanzelfsprekend dat alle kinderen een goede opleiding krijgen, maar kinderen in b.v. Zambia 
krijgen bijna nooit een kans om verder te leren. Dat betekent dat zij daarna slecht betaald 
werk krijgen en armoede lijden. Met de Vastenactiecampagne willen we 
projecten ondersteunen die beroepsonderwijs aanbieden en daarbij ook een 
opstap voor ondernemerschap. Achter in de kerk liggen flyers met concrete 
informatie en ook in de komende Augustinus kunt u hier meer over lezen. 
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Op zondag 15 maart a.s. is er na de 
viering een deurcollecte en ook na de vieringen met Pasen doen wij graag een 
beroep op uw vrijgevigheid. Achter in de kerk staat ook weer de olifant die u af en toe wat 
voer kunt geven. Wilt u via internetbankieren een bijdrage leveren, dan kan dat ook via 
rekeningnummer NL 95 RABO  0155000853 t.n.v.  Parochie H. Augustinus onder vermelding 
“Vastenactie”. Namens de kinderen in Zambia en andere landen in Afrika hartelijk dank voor 
uw mildheid. Werkgroep M.O.V. 
 

Lees/gespreksgroep Laurentius verhuist van dinsdag- naar maandagmiddag. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 30 maart om 14.00 uur in de pastorie. 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 23 febr. t/m 1 maart 
Zondag 23 febr. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 25 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Aswoensdag; Woensdag 26 febr. om 20.00 uur: Eucharistieviering in H. Laurentiuskerk 
Donderdag 27 febr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 29 febr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 maart; GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk i.v.m. afscheid Pastoor M. Hagen. 
 
AGENDA  week 23 febr. t/m 1 maart 
Maandag 24 febr. om 20.00 uur: Vergadering Stuurgroep Liturgie op de pastorie. 
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 
 

Veertigdagenkalender ligt in de kerk 
De Raad van Samenwerkende Kerken brengt in Voorschoten een Veertigdagenkalender uit die 

gemaakt is door christenen die zich op een of andere manier met dit dorp verbonden voelen. 

Het thema is dit jaar ‘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 Veertigdagenkalender is gratis. De 

kalender kan ook worden besteld bij ds. Freek L. Bakker, tel. 06-13805668, e-mail: 

f.l.bakker51@hotmail.com.  

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