
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Zondag 15 maart 2020,   
I.v.m. corona-virus is er geen viering in de HL-kerk. 
Wel is de kerk open voor gebed tijdens normale uren van de viering. 
 

Wij gedenken: 
Op 7 maart is op 62-jarige leeftijd overleden: Leonard Engels. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 13 maart in de H. Laurentiuskerk. 
 
Op 7 maart is op 72-jarige leeftijd overleden: Gertrud van Eyk - Moesgen 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 maart bij de H. Laurentiuskerk. 
 
VASTENTIJD: VASTENACTIE voor Zambia 
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. 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. 
 

Mededelingen  
Bijbelgesprek op zondag 15 maart om 09.30 uur,  
Stille Omgang op 21 maart 2020 en zondag 22 maart Gezinscatechese  
zijn allemaal afgelast. 
 
KOFFIEOCHTENDEN IN HET PLUSPUNT woensdag 18 maart 

Op woensdagmorgen 18 maart 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 

15 april, 20 mei en 17 juni vanaf 10.00 uur. Bernard Warmerdam; Tel.: (071) 5313026  

 

 
 
 
 
 



Vastenmaaltijd, Vesperdienst en film op woensdag 18 maart 
In de Veertigdagentijd zijn er vastenmaaltijden, vesperdiensten en films (zie hiervoor De 
Augustinus van maart blz. 21/22). Op woensdag 18 maart is er om 18.00 uur een 
Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw. Om 18.50 uur een Vesper in de H. Laurentiuskerk en 
om 19.30 uur een film in het Bondsgebouw. Opgeven voor maaltijd is gewenst via email: 
f.l.bakker51@hotmail.com of via tel: 071-5761130 of via kerkelijk bureau: 071-5612508. 
Achter in de kerk ligt inschrijflijst. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 15 maart t/m 22 maart 
Dinsdag  17 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 18 maart 18.50 uur: Vesper in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 19 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 15 maart t/m 22 maart 
Woensdag 18 maart om 10.00 uur: Koffieochtend in het Pluspunt 
Woensdag 18 maart om 18.00 uur: Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw 
             Om 18.50 uur: Vesper in de H. Laurentiuskerk 
             Om 19.30 uur: Film ‘Sarah’s key’ in het Bondsgebouw 
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 
 
12 1/2 jaar Christelijke Meditatie in Voorschoten. 

Het is alweer twaalf en een half jaar geleden, dat er vanuit de kerkgemeenschap van De Ontmoeting 

een aanbod werd gedaan voor een korte cursus in meditatie vanuit de christelijke traditie. 

Bep van der Zijden is al die tijd de stuwende kracht achter deze meditatie. In het Augustinusnummer 

van april zal een uitgebreid artikel verschijnen over de Christelijke meditatie in Voorschoten waarin 

Bep haar ervaringen met u zal delen. 

Nadere gegevens over de Christelijke Meditatie kunt u vinden op www.wccm.nl. Zij maken deel uit 

van een wereldgebeuren, en een landelijke organisatie. Ook kunt u bellen naar Bep van der Zijden, 

telefoon 071-5615354 of mailen: bep.zijden@gmail.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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