
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 15 mei 2022; 5e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Pastor K. van Vliet. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor 
 
 
Collecte: voor eigen Parochiekern / deurcollecte 
- 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: 
Op zondag 15 mei is het altaar bloemetje voor dhr. F. Plasmeijer 
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Mooie opbrengst Vastenactieproject Parochie H. Augustinus 
Beste parochianen, 
Heel hartelijk dank voor al uw 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. In de olifanten en met de deurcollectes is het prachtige 
bedrag van € 1.545,47 opgehaald! Daar komen nog bedragen bij die rechtstreeks naar 
Vastenactie Den Haag zijn overgemaakt maar die bedragen kunnen niet per Parochiekern 
worden uitgesplitst. Ook zal de opbrengst van de dauwtrapfietstocht op Hemelvaartsdag 
naar dit project gaan! Heeft u zich al aangemeld voor de fietstocht en/of het ontbijt? 
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. 
Informatie over het project vindt u op www.vastenactie.nl. 
Hartelijk dank voor het steunen van het eigen project!  
Werkgroep MOV H. Augustinus 
 
Wijzigingen op het Kerkelijk Bureau per 1 juni 
Vanaf 1 juni gaat er wat veranderen op het Kerkelijk Bureau. 
Bernadette Burgers gaat dan met pensioen. Gelukkig heeft zij wel aangeboden om 1 ochtend 
per week als vrijwilliger actief te blijven. Daar zijn we heel blij mee. 
Jacqueline van Beekum zal ook een ochtend per week komen. 
Per 1 juni is het Kerkelijk Bureau op vrijdag gesloten. Na deze datum is het secretariaat nog 
wel geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.30-12.30 uur 
Tilly blijft nog steeds op deze dagen werkzaam als coördinator. 
 
Dauwtrapfietstocht 
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is er weer de traditionele Dauwtrapfietstocht met na 
afloop ontbijt in het Bondsgebouw. Vertrek om 7 uur bij de H. Laurentiuskerk. 
Kosten € 5 pp. en €12,50 per gezin. Opgave graag vóór 23 mei bij het Kerkelijk Bureau,  
071-5612508 of via Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl , evt. via e-mail bij 
of.schrage@hetnet.nl. Voor meer info zie de Augustinus van mei, blz. 21. 
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Mei is Mariamaand 
Tijdens de Mariamaand zal op 12 en 19 mei voorafgaand aan de viering om 18.30 uur het 
Rozenkransgebied worden gebeden. 
 
Pastoor Franken met vakantie 
De pastoor is met vakantie van 16 mei t/m 25 mei. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 15 mei t/m 22 mei 
Zondag 15 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 mei om 09.00 uur: GEEN VIERING i.v.m. vakantie pastoor Franken        
Donderdag 19 mei om 18.00 uur: Aanbidding       in de H. Laurentiuskerk 
          om 18.30 uur: Rozenkransgebed       “           “ 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering        “           “ 
Zondag 22 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 15 mei t/m 22 mei 
Iedere week: Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Zondag 15 mei om 20.00 uur: Orgelconcert in de H. Laurentiuskerk 
Woensdag 18 mei om 19.30 uur: vergadering Pastoraatgroep in de pastorie. 
Zondag 22 mei om 09.30 uur: Voorbereiding 1e H. Communie in het Bondsgebouw 
 
Orgelconcert zondag 15 mei 
Op zondag 15 mei is er een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk met Bert Mooiman, orgel 
en Thies Roorda, fluit. De toegang is gratis, met collecte bij de uitgang.  
Info: www.Laurentiusorgelconcerten.nl 
 
Bericht van Wim Vroom: 
Graag geef ik door dat mijn vrouw Gerty en ik, van 1991 tot 1999 pastoraal werker in Voorschoten,  

op 15 juni a.s. verhuizen naar Landgraaf.  Per 1 juni a.s. zal ik werkzaam zijn als geestelijk verzorger 

bij de Cicero-zorggroep te Brunssum.  Met vriendelijke groet, Wim Vroom. wvpius@gmail.com 

 
SPIRITUEEL CAFE 29 mei 2022 in de Dorpskerk met Arjen Barel. 
Arjen Barel is directeur en trainer bij Storytelling Centre. Verhalen vertellen is in onze maatschappij 
niet meer zo gebruikelijk, evenmin als de tijd nemen om er naar te luisteren. Hij zal o.a. uitgeleggen 
hoe je storytelling inzet bij conflicten en hoe krachtig het delen van persoonlijke verhalen is. Hij 
schreef het boek ‘Sterker Staan met je Eigen Verhaal’. Het interessante van dit laatste boek van Barel 
is, dat hij ingaat op de vraag ‘Hoe geven we betekenis aan ons leven?’ Een hele belangrijke vraag, 
zeker op momenten in je leven dat het niet goed gaat. Hij vertelt over een eenvoudige methode die 
hij ontwikkelde, waarin het werken met je eigen herinneringen als verhalen centraal staat. Dit kun je 
toepassen op vrijwel elke levenssituatie of gebeurtenis. Bent u benieuwd hier meer over te horen? 
Kom dan naar het Spiritueel Café op zondag 29 mei a.s. in de Dorpskerk.  
De middag duurt van 15.30-17:00 uur. U kunt vanaf 15:00 uur binnenlopen voor een kopje koffie of 
thee. De toegang is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info kunt u krijgen  
bij Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u deze mededelingen vóór het weekend digitaal ontvangen? Stuur dan een email naar: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nlAls 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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