
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 23 mei; Pinksteren 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Kapelaan B.  Plavčić 

Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot, leden van het Laurentiuskoor. 

De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van 
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl 
 
 
Wij gedenken:  
Op 63-jarige leeftijd is overleden de heer Gerardus van Amerongen. 
 

Collecte:  
Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie, 15 t/m 23 mei 2021 
Geloven in de ander. Samen één missie. 
Vandaag, Eerste Pinksterdag, zal de Week Nederlandse Missionaris afgesloten worden. 
Zie ook De Augustinus van deze maand, blz. 8. 
Missionaire werkers zijn mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van 
missionarissen treden. Zij brengen het motto “Geloven in de ander. Samen één missie” 
daadwerkelijk in de praktijk. 
Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de 
Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Met uw geldelijke steun kunnen wij de 
missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven. 
De hoofdcollecte is vandaag volledig bestemd voor dit doel. Mocht u rechtstreeks uw gift 
willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM in Den 
Haag. Bij voorbaat dank voor uw solidariteit! 
Werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
- 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: met Pinksteren is er geen altaar bloemetje 
 

Mededelingen  
 

Concept Pastoraal Beleidsplan 
U bent als parochiaan van harte uitgenodigd het plan te lezen en erover mee te denken. 
In de Augustinus van mei staat op blz. 4 een oproep. Indien u het concept wilt lezen, stuur 
dan een e-mail naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. 

http://www.rkvoorschoten.nl/
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


Wij sturen u dan een exemplaar toe per e-mail. 
 
 
H. Vormsel zondag 23 mei 
Op zondag 23 mei zullen in de middag 22 kinderen uit onze parochie het H. Vormsel 
ontvangen door bisschop Van den Hende. Vanuit Voorschoten zijn dat:  
Paula Nuria, Leonoor, Myrthe, Charlotte, Emma, Charona, Aurélie en Mees 
 

Meimaand is Mariamaand 
In deze Mariamaand zal op donderdagavond om 18.30 uur, voorafgaand aan de viering van 
19.00 uur, het rozenkransgebed worden gebeden. U bent van harte welkom! 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 23 mei  t/m 30 mei 
Zondag 23 mei om 11.00 uur: PINKSTEREN; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag; GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 25 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 27 mei om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 30 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
Ingezonden: 
Spiritueel Café op zondag 30 mei 2021 
 

Op zondag 30 mei is er weer een Spiritueel Café. U bent van harte 

uitgenodigd om op deze middag het verhaal van kunstenaar Michiel 
Schepers bij te wonen. Michiel woonde een paar jaar in de Voorstraat in 
Voorschoten. Hij staat bekend om zijn boom- en bosgezichten die hij op 
reis in de hele wereld tekent en in monumentale aquarellen en 
inktschilderingen uitwerkt.  Het reizen tussen natuur en cultuur is zijn 
manier om kennis te nemen van alles wat er om ons heen is. China, 
Chili, Frankrijk, Engeland, in vele landen heeft hij gereisd met zijn 

rugzak en het openbaar vervoer. Op 30 mei vertelt hij over zijn reizen en 

de Zin van het Leven: De Wereld Zien. Michiel is lid van verschillende 

schilder genootschappen waaronder de Katwijkse Kunstvereniging en Pulchri Den Haag. Na 
de lezing is er ruimte om in gesprek te gaan met de kunstenaar. Opgave via 
spiritueelcafe@kpnmail.nl. Er mogen 30 mensen in de zaal aanwezig zijn. U kunt ook 

meekijken via de kerkomroep Dorpskerk Voorschoten.  
Inloop 15.00 uur/ Aanvang 15.30 uur.  

 

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