
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 9 febr. 2020; 5e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorgangers Kapelaan B.  Plavčić en Diaken P. Winnubst. 

Wij gedenken: 
Op 31 januari is op 82-jarige leeftijd overleden: Humphrey Foster. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 februari op Rhijnhof. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Thema Gesprekstafel zondag 9 februari  
In tegenstelling tot wat in De Augustinus staat vermeld zal de Gesprekstafel gaan over Maria 
Bedevaart. Het onderwerp Moeder Godskapel zal in een volgende gesprekstafel aan de orde 
komen. Een datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt. 
Vandaag organiseert de Pastoraatgroep weer een Gesprekstafel voor alle parochianen van 
12.30 tot 13.15 uur in het Bondsgebouw. Onder leiding van Diaken Peter Winnubst zullen we 
met elkaar van gedachte wisselen over Maria Bedevaart. U bent van harte welkom! 
 

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 9 febr. t/m 16 febr. 
Zondag 9 febr. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
          13.30 uur: Doopviering van Casper Rijsdijk in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 11 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 12 febr. om 15.00 uur: viering in huize Foreschate 
Donderdag 13 febr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 16 febr. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 



AGENDA  week 9 febr. t/m 16 febr. 
Zondag 9 febr. om 12.30 uur: Gesprekstafel met thema Mariabedevaart; 
                 In het Bondsgebouw in zaal 2/3 
Zondag 9 febr. om 15.30 uur: Spiritueel Café om 15.30 in het Kruispunt 
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 
 

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”.     
 
 

Spiritueel Café op zondag 9 februari; Hoe groen is ons geloof? 
Hoe bepaald onze uitleg van de bijbel de waarde van de natuur? 
 

Hoe hoog moet het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda van een christen staan?  
En hoe ‘groen’ is ons geloof eigenlijk?  Vier jaar geleden verscheen de “Groene 
Bijbel” maar er bleek mee geknoeid, zo duurzaam bleek die bijbel toch niet te 
zijn. Is dat een stille verwijzing naar de wijze waarop christenen met deze aarde 

omgaan? Hebben wij de schepping bezoedeld?  Is het inmiddels vijf voor twaalf? Toch wil 
Jan Boersema geen onheilsprofeet zijn. Hij is hoogleraar ‘grondslagen van de 
milieuwetenschappen’ bij de Universiteit van Leiden in het vakgebied wat de relaties tussen 
milieu, cultuur en religie bestudeert. Zeg maar de balans tussen beschaving en natuur. 
Boersema weet ingewikkelde zaken op een toegankelijke aansprekende manier te 
verwoorden. Met beelden toont hij ons wat de invloed van de mens op de aarde is geweest 
en wat dat betekent voor onze toekomstige energievoorziening, onze voedselvoorziening, 
ons vervoer; kortom: onze stofwisseling met de aarde. Hoe ziet echte vooruitgang er uit? En 
hoe de interpretatie van de Bijbel daar mee te maken heeft.  Ook een actueel thema wat 
daar mee samenhangt komt nog aan bod: Is de wolf echt welkom in Nederland? 
Plaats: Het Kruispunt Schoolstraat 2, Zaal open om 15 uur, aanvang 15.30 uur. De toegang is gratis.  

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