
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 1 mei 2022; 3e zondag van Pasen. 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Pastoor R. Franken. 
Muziek: Louise Hillen, cantor/organist. 
 
 
Wij gedenken: 
Op 26 april is op 86-jarige leeftijd overleden: 
Cornelis Paulus Jozef van Bohemen. Hij woonde met zijn vrouw Toos op de Papelaan en de 
laatste tijd in TOPAZ Vlietwijk. Jarenlang was Kees lid van het Laurentiuskoor. 
De uitvaart is op woensdag 4 mei in de H. Laurentiuskerk waarna hij wordt begraven op het 
Parochiekerkhof. 
 
Op 24 april is op 88-jarige leeftijd overleden: Elsa Fernanda Leenders-Muller. 
Zij woonde op de Zwaluwweg. De uitvaart is op dinsdag 3 mei in de H. Laurentiuskerk 
waarna de crematie plaatsvindt op Rhijnhof. 
 
Collecte: voor eigen 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 

- Tijdens de viering kunt u nu ook geven via de collectezak aan de stok waarmee de koster  

   langs komt. 
 
Altaar bloemetje: 
Op zondag 1 mei is het altaar bloemetje voor dhr. en mevr. Van der Valk 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Oecumenische viering 4 mei 

Op woensdag 4 mei, dodenherdenking, is er om 18.45 uur een oecumenische viering in de 

Dorpskerk. Voorgangers: pastoor R. Franken en ds. F. Bakker. 

 
Vastenactieproject 
Allereerst hartelijk dank voor alle giften voor het eigen Vastenactieproject van de parochie 
H. Augustinus: het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel 
van het Pirimiti hospitaal in Malawi. Omdat de situatie in Oekraïne veel aandacht heeft 



gevraagd en nog steeds vraagt, heeft Vastenactie Den Haag besloten om tot 9 mei zoveel 
mogelijk geld in te blijven zamelen voor het eigen project. Daarom staan de olifanten nog 
steeds in de kerk om uw gift te ontvangen. Zoals u weet, zal het geld worden besteed aan 
het bouwen van een 2e onderkomen om het personeel van het ziekenhuis in Zomba de 
mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis veilig te overnachten, zodat men niet in het 
donker hoeft te reizen. 
U kunt ook nog steeds een gift overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847. 
Meer informatie over het project vindt u op de informatiefolders en op www.vastenactie.nl. 
Werkgroep MOV H. Augustinus 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 1 mei t/m 8 mei  
Zondag 1 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 2 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk en aanbidding    
Woensdag 4 mei om 18.45 uur: Oecumenische viering en herdenking in de Dorpskerk 
Donderdag 5 mei: GEEN VIERING IVM BEVRIJDINGSDAG 
Zondag 8 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                         Om 13.00 uur: Doop Klaas Reuser 
 
AGENDA  week 1 mei t/m 8 mei 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur 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 
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