
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zaterdag 29 febr. (zondag 1 maart, 1e zondag veertigdagentijd) 
H. Laurentiuskerk om 19.00 uur; voorganger Mgr. A. van Luyn, sdb 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
-   In de maand maart is er geen verkoop van Wereldwinkel artikelen. Op zondag 5 april is er 
    weer verkoop na de viering in het Bondsgebouw. 
-  De Augustinus van maart ligt weer in de kerk. 
-  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. 
 

Zaterdag 29 febr. Eucharistieviering in H. Laurentiuskerk i.p.v. zondag 1 maart 
In onze Parochiekern is er een Eucharistieviering op ZATERDAG 29 februari om 19.00 uur 
vanwege het afscheid van Pastoor Michel Hagen op zondag 1 maart. 
 

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

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; In de H. Laurentiuskerk is er 

een viering op zaterdagavond 29 februari om 19.00 uur. 

. 

 

 

 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. 
 

Seniorenviering verplaatst van 12 maart naar dinsdag 10 maart 
De Seniorenviering van donderdag 12 maart is verplaatst naar dinsdagochtend 10 maart  
om 09.30 uur in de H. Laurentiuskerk. Voorganger is Pastoor Rochus Franken. 
Na afloop bent u van harte welkom voor een kopje koffie in het Bondsgebouw. 



 

Vieringen in onze Parochiekern week 29 febr.  t/m 1 maart 
Zaterdag 29 febr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 maart: GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 3 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 4 maart om 15.30 uur: viering in huize Adegeest 
Woensdag 4 maart om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 5 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 8 maart om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 29 febr.  t/m 8 maart 
Maandag 2 maart om 11.00 uur: Liturgisch Bijbellezen in de pastorie. 
Dinsdag 3 maart om 18.00 uur: Vastenmaaltijd in de Werf, Schoolstraat 2 
       Om 18.50 uur: Vesper in de Werf; Om 19.30 uur: Film in de Werf 
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 
 
24 UUR VOOR DE HEER vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
Op verzoek van Paus Franciscus is dit sinds 2015 onderdeel van de Veertigdagentijd. 
U kunt meedoen met dit wereldwijde 24-uursgebed in onze Parochie in de Sint 
Willibrorduskerk in Wassenaar. Het bidden start op vrijdag 20 maart om 09.00 uur met 
Pastoor Rochus Franken; Einde op zaterdag 21 maart om 09.00 uur met Kapelaan Boris 
Plavčić. Uitstelling van het Allerheiligste en ook biecht tussen 18.00 u en 20.00 uur bij 
kapelaan Boris Plavčić. Hoe kan u zich aanmelden? Op elk moment kan je binnen komen en 
zo lang blijven als je wilt. Er moeten steeds minimaal twee mensen aanwezig zijn. Daarom 
zoeken we mensen die een tijdslot van 30 minuten of een veelvoud daarvan voor hun 
rekening nemen (dus ½ uur, 1 uur, 1 1/2 uur, 2 uur etc.). Ben je daartoe bereid 
meld je dan uiterlijk 17 maart per e-mail aan bij: 24uur-aanbidding@parcohie-augustinus.nl 
en geef aan hoe lang je wilt worden ingedeeld (minimaal 30 minuten) en hoe laat.  
 
Stille Omgang 21 maart 2020 
De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen in 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”.     
 
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 

mailto:erikvanblerk@hetnet.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

