
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 8 mei 2022; 4e zondag van Pasen 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: Pastoor R. Franken 
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 
 
Altaar bloemetje: 
Op zondag 8 mei is het altaar bloemetje voor dhr. B. Warmerdam. 
 

Mededelingen  
 

Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
De Augustinus van mei ligt weer achter in de kerk. 
 
Zondag 8 mei: Roepingenzondag 
Op zondag 8 mei vieren wij Roepingenzondag met gebed om roepingen. Het thema is: 
“Vreugde verbindt”. Het leven van Jezus en de verkondiging van de Blijde Boodschap 
verbindt mensen aan elkaar en geeft een diepe vreugde. Wij bidden om priesters en diakens 
die met blijdschap het evangelie willen verkondigen opdat deze vreugdevolle boodschap 
door iedereen kan worden gehoord. 
 
Wijzigingen op het Kerkelijk Bureau 
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. 
 
Tussenstand Actie Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans in januari heeft weer een mooi bedrag opgebracht. 
De thermometer in de hal van de kerk laat zien hoe ver we zijn. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 8 mei t/m 15 mei 
Zondag 8 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
             Om 13.00 uur: doopviering Klaas Reuser 
Dinsdag 10 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk en aanbidding       
Donderdag 12 mei om 18.00 uur: Aanbidding             in de H. Laurentiuskerk 
          Om 18.30 uur: Rozenkransgebed           “       “ 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering           “        “ 
Zondag 15 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
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 
 
 
AGENDA  week 8 mei t/m 15 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 
                                                      met Bert Mooiman, orgel en Thies Roorda, fluit. 
 

 
Oproep: vrijwilligers gevraagd ……… 
 
Wijkcontactpersoon 

In onze Parochiekern zijn diverse wijkcontactpersonen actief.  

Zij bezoeken parochianen namens onze Parochiekern. 

U bent een belangrijke schakel tussen de parochianen en de kerk.  

Wij komen graag in contact met parochianen die dit werk willen doen. 

U kunt contact opnemen met Mini Focke, e-mail: minifocke@gmail.com 

of met het Kerkelijk Bureau, 071-562508 of via e-mail: Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.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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