
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: Oecumenische viering zondag 22 januari 2023 
Zondag van de Eenheid. 
Voorgangers: P. Winnubst, diaken en ds. B. Boter 
Muziek: Cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Maria Rosenmüller 
 
In de viering van 15 januari zijn herdacht: 
Op 10 januari is op 90-jarige leeftijd overleden: Cornelia Petronella Camille Smits- De Crau 

Zij woonde op de Nassaukade. De uitvaart was op dinsdag 17 januari in de H. Laurentiuskerk 
waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof. 
 
Op 12 januari is op 81-jarige leeftijd overleden: Colina Jacoba Janmaat-Van Woudenberg 

Colien woonde op de Schoolstraat. De uitvaart was op vrijdag 20 januari in de  
H. Laurentiuskerk waarna zij is begraven op het Parochiekerkhof. 
 
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 van “collecte”. 
 
Altaarbloemetje: 
Het altaar bloemetje op zondag 22 januari is voor dhr. en mevr. Van Bohemen 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Inschrijving voor de eerste Communie en het Vormsel 2023 geopend! 
Kinderen in groep 4 en 5 worden van harte uitgenodigd mee te doen aan de eerste 
Communie en kinderen in groep 8 en de brugklas zijn van harte welkom bij het 
Vormselproject. U kunt uw kinderen aanmelden tot half februari 2023.  
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker. 
s.zuidersma@parochie-augustinus.nl  
 
Gezinscatechese zondag 5 februari 
Op 5 februari organiseert de Augustinusparochie de tweede bijeenkomst van de centrale 
gezinscatechese. Kinderen van iedere leeftijd kunnen deze ochtend kennismaken met de kerk.  
Op 5 februari is de bijeenkomst in de parochie van Katwijk. Er is die ochtend een gezinsviering, het 
kinderkoor zingt en na afloop gaan kinderen en tieners ieder met leeftijdsgenoten aan de slag met 
het thema. Voor ouders is er ook een programma. Rond half 12 sluiten we af met het eten van 
pannenkoeken. Komt u 5 februari ook naar de parochie in Katwijk? De viering begint om half 10.  
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Van 15 januari t/m 29 januari vindt weer de Actie Kerkbalans plaats. 
In deze periode ontvangt u een brief met acceptgiro waarin wij vragen uw bijdrage te geven 
voor onze Parochiekern. Wij hopen met uw bijdrage onder andere dit jaar De Moeder 
Godskapel te realiseren in onze H. Laurentiuskerk. Mogen we rekenen op uw bijdrage? 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 22 jan. t/m 29 jan. 
Zondag 22 jan. om 11.00 uur: Oecumenische viering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 24 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Zondag 29 jan.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Livestream) 
 
AGENDA  week 22 jan t/m 29 jan. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Maandag 23 jan. om 09.30 uur: Vergadering Beheercommissie op de pastorie 
 
INGEZONDEN: 
 

Spiritueel Café zondag 5 februari: Mantra zingen 
Het Spiritueel Café opent weer haar deuren op zondagmiddag 5 februari   
Dit keer is er geen spreker, maar wordt u aangespoord op zoek te gaan naar uw eigen 
innerlijke stem. Op een ontspannen, inspirerende manier laat Maria Rosenmöller,  naast 
cantrix en dirigente ook zangpedagoge en stemcoach, ons mantra’s zingen, die worden 
afgewisseld met stilte.  
Onze ziel houdt van eenvoud. Daarin schuilt de magie van het zingen van mantra’s. “De 
waarheid is nooit ingewikkeld. Voor een oprechte klank is geen zangscholing vereist, geen 
goed je best doen. Jij met jouw stem, precies zoals die nu is, meer is niet nodig”, zo 
onderschrijft Rosenmöller de opvatting van stembevrijder Jan Kortie. Met de juiste 
toonzetting, het licht gedempt, de sfeer verstild, ontstaan meditatieve momenten. ‘Stilte is 
de golflengte waarop de ziel tot ons spreekt’, zei de popmusicus Sting ooit. De muziek houdt 
dan ook eigenlijk niet op, hij klinkt na, trilt door en inspireert. En in de stilte wordt nieuwe 
muziek weer geboren. Aanvang van de middag is 15.30 tot 17.00 uur. Inloop met koffie en 
thee vanaf 15:00 uur.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 10.00 uur . Contact : Tilly ten Thije: Kerkelijk bureau: tel 071-5612508; 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl    Website: www.rkvoorschoten.nl 
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