
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 

Vieringen:       

zaterdag 16 april 2022, Paaswake 
H. Laurentiuskerk om 21.00 uur. Voorganger: Kapelaan B.  Plavčić 

Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor 

zondag 17 april, Pasen,  
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. Eucharistieviering 
Voorganger : Pastoor R. Franken; Muziek: Organist/cantor R. Bot en L. Hillen.  

maandag 18 april, 2e Paasdag   
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. Eucharistieviering.  Voorganger: Pastor K. van Vliet. 
Muziek: Organist E. Brouwer 
 
Wij gedenken: 
Op 8 april is op 83-jarige leeftijd overleden: Johanna Genoveva Maria van Brecht. 
Zij woonde op de Bloklaan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 15 april 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. 
 
Deurcollecte met Pasen voor het Vastenactieproject van de parochie H. Augustinus: het 
bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti 
hospitaal in Malawi. We zamelen geld in voor een 2e unit om het personeel van het 
ziekenhuis in Zomba de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten 
zodat ze niet in het donker hoeven reizen en om te zorgen dat het ziekenhuis op deze 
manier voldoende personeel houdt. 
U kunt meedoen om dit project te realiseren door geld te doneren tijdens de deurcollectes 
met Pasen of uw donatie in de olifanten te stoppen. U kunt uw gift ook 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 in De Augustinus van 
februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl, op de informatiefolders of op de poster die achter 
in de kerk hangt.  Bij voorbaat dank voor uw gift, Werkgroep MOV H. Augustinus 
 
Altaarbloemetje:  
Met Pasen, 17 april, is het altaarbloemetje voor mw. W. Vreeburg 
Misintenties 
Tijdens de Paaswake, 16 april, zullen er geen misintenties worden gelezen. 
 

Mededelingen  
-Er is geen koffiedrinken met Pasen. 
-Het bisdomblad Tussenbeide ligt voor u klaar in de kerk. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 16 april t/m 24 april 
Zaterdag 16 april om 21.00 uur: Paaswake 
Zondag 17 april om 11 uur: Pasen; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 



Maandag 18 april om 11.00 uur: 2e Paasdag; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 19 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 21 april om 18.00 uur: Aanbidding in de H. Laurentiuskerk 
                                   om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 24 april om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 17 april t/m 24 april 
Iedere week: Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Dinsdag 19 april om 19.30 uur: vergadering Pastoraatgroep 
 
Oproep: vrijwilligers gevraagd ……… 
Medewerkers tuin en kerkhof 
Ons Parochiekerkhof ligt er mooi verzorgd bij. Dat gaat niet vanzelf. 
Daarvoor zijn wekelijks op donderdagmiddag vrijwilligers aan het werk. 
Ook de tuin van de pastorie wordt goed bijgehouden. 
Hebt u interesse? Neem dan contact op  met Theo v.d. Krogt, 
kerkhofbeheer@rkvoorschoten.nl of via 06-83715242 of via het Kerkelijk Bureau. 
 
Beheerder Bondsgebouw 

Nu het Bondsgebouw weer volop wordt gebruikt, zijn we dringend op zoek naar een 

beheerder van het Bondsgebouw. Deze functie is niet vrijwillig. U wordt per uur betaald. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Jacques Noordermeer. e-mail: 

gebouwen@rkvoorschoten.nl 

Op 27 april start gespreksgroep over Bijbelboek  “de Handelingen van de Apostelen” 

Op woensdag 27 april start in het Bondsgebouw om 20.00 uur een Gespreksgroep over het 

boek Handelingen van de Apostelen. Gedurende drie avonden komen we bijeen onder 

leiding van Pastoor van Vliet om te speken over het begin van de Kerk. Maximaal aantal 

deelnemers is twintig... Aanmelden bij pastor Kees van Vliet: ctm.van.vliet@planet.nl . Zie 

voor meer INFO de AUGUSTINUS pag. 8 

KANSFONDS 
Alles komt goed?! Hoe fijn is het om tegen iemand te kunnen zeggen: alles komt goed! Woorden van 
troost en hoop voor iemand die net zijn land is ontvlucht, geen dak boven zijn hoofd heeft of het 
gevoel heeft dat niemand in hem of haar gelooft. The Passion 2022 Tijdens The Passion 2022 staan 
de woorden ‘Alles komt goed?!’ centraal. Dit jaarlijkse evenement, dat op witte donderdag wordt 
uitgezonden, is een productie van KRO-NCRV in samenwerking met gemeente Doetinchem, 
Protestantse Kerk in Nederland en Kansfonds. Jaarlijks zien miljoenen Nederlanders in aanloop naar 
Pasen dat er een nieuw begin mogelijk is. Een krachtige boodschap in een tijd waar hoop en 
veiligheid geen vanzelfsprekendheden zijn. Nederland geeft thuis Het is hartverwarmend om te zien 
dat deze weken zoveel Nederlanders zich inzetten voor veilige opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Voor hoofdsponsor Kansfonds is ‘thuis geven’ altijd al een belangrijk onderwerp. En de 
reden waarom Kansfonds, zowel tijdens The Passion als in het tv-programma ‘Nederland geeft thuis’, 
o.a. aandacht vestigt op landelijke initiatieven zoals Kamers met Aandacht. Want een veilige plek is 
helaas ook niet vanzelfsprekend voor jongvolwassenen die vanuit jeugdhulpverlening, 
maatschappelijke opvang of een AZC op eigen benen moeten staan. Daarom roepen we iedereen in 
Nederland op: laten we samen thuis geven! Net zo lang tot iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. 
In de week voor Pasen staan we daarom stil bij wat ‘thuis voelen’ en ‘thuis geven’ betekent. Doet u 
met ons mee? Scan de QR code of ga naar www.kamersmetaandacht.nl/geefthuis en download onze 
aftelkalender. Wilt u gelijk meer betekenen voor iemand zonder thuis? Kijk voor meer informatie 
over het opvangen van vluchtelingen of jongeren op www.geefthuis.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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