
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 4 april, Pasen  
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; pastoor R. Franken en Diaken P. Winnubst 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot, leden van het Laurentiuskoor 
 
Wij gedenken: 
Op 30 maart is op 80-jarige leeftijd overleden: Hendrika Antonia Schrama. 
Zij woonde op de Chopinlaan. De uitvaart vindt plaats vanuit de H. Laurentiuskerk op 7 april 
waarna de crematie plaatsvindt op Rhijnhof. 
 
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 

Afgelopen zondag heeft de voorzitter van de werkgroep Zuiderkruis en lid van de MOV H. 
Augustinus, Kees Heijkoop, ons verteld over het eigen project bij de Vastenactie: Bouw van 
veilige slaapruimte voor personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Het was een 
interessant verhaal. Er wordt geld ingezameld voor onderkomens voor het personeel bij het 
ziekenhuis in Zomba zodat zij niet meer in het donker hoeven te reizen. 
Om geld in te zamelen voor dit mooie project in Malawi, zijn er door verschillende 
parochianen al heel wat kilometers (lopend en fietsend) afgelegd in Voorschoten en 
omgeving om dit project van de Vastenactie te ondersteunen. U kunt deze parochianen 
sponsoren door uw gaven te deponeren in de olifanten in de kerk of door uw gift over te 
maken 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. 
Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven! Werkgroep MOV H. Augustinus 
 
Actueel avondgebed 7 april 
Op 7 april , van 19.00 u tot 19.30 u , bidden wij tijdens het Actueel Avondgebed in 
de H. Laurentiuskerk voor de martelaren van vandaag in deze wereld. Wij staan stil bij de martelaren 
die  nog dagelijks worden vervolgd. Dit in navolging van de avond van de martelaren van Kerk in 
Nood op vrijdag 26 maart. Bid u ook mee voor de martelaren van vandaag? 

 

http://www.vastenactie.nl/


 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 4 april t/m 11 april 
Zondag 4 apr. om 11 uur: Pasen; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Maandag 5 apr. Om 11.00 uur: 2e Paasdag, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 6 apr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 7 apr. om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 8 apr. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 11 apr.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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