De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 18 april 2021; 3e zondag van Pasen
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger Pastoor R. Franken en Diaken P. Winnubst
Wij gedenken:
Op 14 april is op 79-jarige leeftijd overleden: Martina Elizabeth Lavrijsen – van den Hoek
Zij woonde op de Leidseweg . De uitvaart vindt plaats vanuit de H. Laurentiuskerk op 22 april
waarna de begrafenis plaats vindt op het Parochiekerkhof.

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.
Altaar bloemetje:
Op zondag 18 april is het altaar bloemetje voor Mw. C. Janmaat

Mededelingen
Reserveren en afmelden voor de viering
Zoals u bekend is, is het vanwege Corona gebruikelijk dat u reserveert voor de
Eucharistieviering van zondag. Er mogen niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn.
Wij willen u vragen bij verhindering dit aan ons door te geven zodat we de plaats aan een
andere parochiaan kunnen geven. Bij voorbaat hartelijk dank!

Opbrengst Vastenactie 2021
Beste parochianen van Voorschoten, lieve mensen,
Afgelopen maandag hebben we de opbrengst van de olifanten geteld én er was ook nog een
envelop bij het kerkelijk bureau binnen gekomen. Alles bij elkaar is het prachtige bedrag van
€ 1036,65 opgehaald! De opbrengst gaat in zijn geheel naar het eigen project van de MOV
H. Augustinus: Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van Pirimiti ziekenhuis,
Malawi. We hebben het project voor 3 jaar aangevraagd dus u kunt 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. Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven!
Werkgroep MOV H. Augustinus, Voorschoten.

Eerste Heilige Communie
Komende zondag zal de eerste bijeenkomst zijn met 9 kinderen om hen op de Eerste Heilige
Communie voor te bereiden. We gaan in de bijeenkomsten spelenderwijs verkennen wat het
betekent om te geloven, om samen kerk te zijn en Eucharistie te vieren.
Op 25 april zullen de communicanten zich in de viering voorstellen.
Op 6 juni vindt de feestelijke Eerste Communieviering plaats, waarin de kinderen voor het
eerst ter communie zullen gaan.
Mocht u nog vragen hebben: ehcvoorschoten@gmail.com
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Vieringen in onze Parochiekern week 18 t/m 25 april
Zondag 18 april om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 20 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 22 april om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 25 april om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk

AGENDA week 18 april t/m 25 april
Zondag 18 april: om 09.30 uur Voorbereiding 1e H. Communie in het Bondsgebouw

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

