
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 24 april 2022; 2e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor 
 
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: Diaconiecollecte voor opvanghuis in Bethlehem 
Zoals u in De Augustinus van april op pagina 10 heeft kunnen lezen, is vandaag de 
diaconiecollecte voor het opvanghuis Hogar niño Dios. Het is een opvanghuis voor kinderen 
met een mentale of lichamelijke achterstand in Bethlehem, Israël. Deze kinderen komen uit 
arme Palestijnse families met weinig mogelijkheden die de zorg voor hen niet aankunnen. Ze 
worden liefdevol opgevangen door drie blauwe zusters van de orde van Dienaressen van de 
Heer en van de maagd Matará (SSVM). Dit is de orde van religieuzen die wereldwijd op 
moeilijke plekken de zorg op zich nemen voor thuislozen in het algemeen. Het is een levende 
en groeiende organisatie die met heel beperkte middelen veel goed werk doet. Meer 
informatie op de site: www.annamariatauscher.org 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
Altaar bloemetje: 
Op zondag 24 april is het altaar bloemetje gebracht bij dhr. en mevr. Hooymans  
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week weer in de kerk. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 24 april t/m 1 mei 
Zondag 24 april om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 26 april om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 28 april om 18.00 uur: Aanbidding in de H. Laurentiuskerk 
                                    om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

http://www.annamariatauscher.org/


 
AGENDA  week 24 april t/m 1 mei 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Maandag 25 april om 14.00 uur in de pastorie: Leeskring Laurentius 
 
Op 27 april start gespreksgroep over Bijbelboek “de Handelingen van de Apostelen”. 

De gespreksgroep start er een Gespreksgroep over het boek Handelingen van de Apostelen. Tussen 

Pasen en Pinksteren leest de liturgie hieruit. 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. Zie voor meer INFO de AUGUSTINUS pag. 8.. Daar ook de aanmeldgegevens. 

 
 

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