
 
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 11 april 2021, 2e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger Kapelaan B.  Plavčić. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot, leden van het Laurentiuskoor. 
 
Altaar bloemetje 
Op zondag 11 april is het altaar bloemetje voor dhr. N.C. v.d. Voort 
 
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. 
 
Diaconie collecte voor Liliane Fonds 
Deze zondag zal de Diaconie collecte bestemd worden voor het Liliane Fonds. 

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de 

grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer 

armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, 

door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale 

organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 

toekomstkansen van deze kinderen. 

 
Ingezonden: 
 

Vastenactie 2021 

Zoals u in de vastentijd heeft kunnen lezen heeft de MOV H. Augustinus 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 geld ingezameld voor onderkomens voor personeel bij het ziekenhuis in 
Zomba zodat zij niet meer in het donker hoeven te reizen. 
Aanstaande zondag, 11 april, is de laatste gelegenheid om de olifanten te spekken. Volgende 
week zal de opbrengst van de olifanten worden geteld. 
Ook kunt u nog steeds een gift overmaken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 ten 
name van Vastenactie Den Haag met vermelding van het projectnummer 401617. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw gaven! 
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.nl. 
Werkgroep MOV H. Augustinus. 
 

http://www.vastenactie.nl/


Mededelingen  
 

Vieringen in onze Parochiekern week 11 apr. t/m 18 apr. 

Zondag 11 apr. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk ( aub aanmelden ) 
Dinsdag 13 apr.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk + aanbidding        
Donderdag 15 apr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 18 apr. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk ( aub aanmelden ) 
 

Parochieblad H. Augustinus ook op onze website! 
Wij maken u er graag op attent dat ons mooie Parochieblad H. Augustinus 
ook te lezen is de website van onze Parochie: 
http://www.parochie-augustinus.nl/parochieblad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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