De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 14 maart 2021, 4e zondag Veertigdagentijd
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Kapelaan B. Plavčić
Organisten: Richard Bot en Louise Hillen; Koor: leden Laurentiuskoor o.l.v. Richard Bot
Altaar bloemetje
Op zondag 14 maart is het altaar bloemetje voor J. de Willigen
Collecte:
De collecte is voor onze Parochiekern.

- Vanuit huis kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp
van de GivT-app op uw smartphone
- U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL95RABO0155000853
t.n.v. Parochie Augustinus onder vermelding collecte

Mededelingen
Vastenactie 2021 MOV H. Augustinus
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, heeft de MOV van onze parochie dit jaar een eigen
project bij de Vastenactie ingediend: Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van
Pirimiti ziekenhuis, Malawi.
Omdat het niet veilig is om in Malawi in het donker te lopen of te fietsen, wordt er dit jaar
geld ingezameld voor onderkomens voor personeel bij het ziekenhuis zodat zij niet meer in
het donker hoeven te reizen.
Dit jaar is in Nederland ook alles anders. Om geld in te zamelen, zullen er meer individuele
acties dienen te worden ondernomen. Om solidair te zijn met de mensen in Malawi, kunnen
wij gaan lopen of fietsen en per gemaakte kilometer een bedrag doneren aan dit project.
U kunt het project ook steunen door in te tekenen voor soep op intekenlijsten achter in de
kerk of op het kerkelijk bureau. €5 per persoon/portie. Intekenen is mogelijk tot 17 maart.
De soep zal na telefonisch overleg met u op 19 of 20 maart bij u thuisbezorgd worden.
De opbrengst is uiteraard voor dit project in Malawi!
Verder kunt u uw gulle gaven deponeren in de olifanten in de H. Laurentiuskerk. Ook kunt u
uw gift overmaken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den
Haag met vermelding van het projectnummer 401617.
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.nl, op de flyers bij de
olifanten en op de posters in de kerk. Werkgroep MOV H. Augustinus.

Vieringen in onze Parochiekern week 14 t/m 21 maart
Zondag 14 maart om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 16 maart om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 18 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 21 maart om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk

INGEZONDEN:

Spiritueel Café 14 maart 2021 15:30 Webinar

Agnes Holvast.

Agnes Holvast is de auteur van het boek ‘Leven met de Beminde (2011) en onlangs
verscheen haar tweede boek ‘Gesprek met de kosmische Moeder’. Agnes Holvast vertelt
over haar spirituele zoektocht. Zij heeft zich haar hele leven al beziggehouden met de vraag
‘Wie ben ik?’. Het werd haar grote passie om het Goddelijke Mysterie te doorgronden. Ze
was 9 jaar kloosterling in een Clarissenklooster, ze deed een sjamanistische vrouweninitiatie
en ontdekte het Boeddhisme. Agnes heeft een opleiding tot mindful coach gedaan.
Informatie: De middag begint op zondag 14 maart om 15:30 en eindigt om 17:30,
tussendoor is er tijd voor een korte pauze. Voor info en voor de Zoom webinar kunt u zich
aanmelden bij: spiritueelcafe@kpnmail.nl Organisatie: Protestantse Gemeente
Voorschoten https://www.bluemountainspirit.nl

Filmavond online: 25 maart 2021
HAAR NAAM WAS SARAH (Gilles Paquet-Bremmer, 2010)
Vorig jaar zouden we deze film vertonen in de Veertigdagentijd en er daarna een gesprek
over hebben. Vanwege het uitbreken van de corona-epidemie is dat niet doorgegaan.
Daarom wil ik proberen op 25 maart a.s. een online-filmavond te houden met Zoom. Ik laat
de film zien via ‘share’ en daarna gaan we erover praten. De avond begint om 19.30 uur. De
film is ook de volgen op YouTube, maar dan zonder Nederlandse ondertiteling. De avond is
een week naar achteren verzet, omdat Bert Boter op 18 maart a.s. een lezing houdt over Die
Zauberflöte.
Voor een goed verloop van de avond is het nodig dat men zich aanmeldt. Dat kan via een email naar Freek Bakker: f.l.bakker51@hotmail.com, of telefonisch: 06-13805668.

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

