
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 29 jan. 2023; 4e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. Voorganger: Mgr. A. van Luyn sdb en Diaken P. Winnubst. 
Muziek: Richard Bot, dirigent en organist  en het Laurentiuskoor 
LIVESTREAM: De Eucharistieviering van zondag 29 jan. is ook te volgen  
via de Livestream. De toegangscode staat op website van onze Parochiekern: 
www.rkvoorschoten.nl 

 
Wij gedenken: 
Op maandag 23 januari is op 82-jairge leeftijd overleden: Na een periode van afnemende 
gezondheid en een kort verblijf in Prinsenhof de heer Wilhelmus Johannes Maria Olsthoorn. 
Wim woonde aan de Veurseweg en heeft 40 jaar als timmerman gewerkt bij de Gouden 
Leeuw. Na het overlijden van zijn zoon Peter, overleed een paar jaar later ook zijn vrouw 
Tiny. Dat heeft hem veel verdriet gedaan. Wim wordt maandag 30 januari herdacht in  
de H. Laurentiuskerk en daarna in besloten kring begraven op Rosenburgh. 
 
Op 24 januari is op 98-jarige leeftijd overleden: Annie van den Berg-de Goede. 
De uitvaart is op 1 februari in de H. Laurentiuskerk waarna de crematie plaatsvindt op 
Rhijnhof. 
 
Op 23 januari is op 88-jarige leeftijd overleden: Cornelis Theodorus van Bohemen. 
Kees woonde met zijn vrouw Jeanne op het Anton Koolhaaspad. Jarenlang was hij aktief op 
het kerkhof als grafdelver en bij het onderhoud van de pastorietuin. 
De uitvaart was op zaterdag 28 januari op Rhijnhof. 
 
Op 25 januari is op 99-jarige leeftijd overleden: Johanna Wilhelmina Buiting-Hoefsloot 
De uitvaart is op donderdag 2 febr. in de H. Laurentiuskerk waarna zij wordt begraven op het 
Parochiekerkhof. 
 
Vooraankondiging diaconiecollecte op 5 februari 
Volgende week zondag 5 februari zal er een deurcollecte zijn voor de Stichting Leergeld. 
Zoals u mogelijk nog weet, zet de Stichting Leergeld zich in om alle kinderen mee te laten 
doen met leeftijdsgenoten. Ouders die het financieel (tijdelijk) even lastig hebben, kunnen 
een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld voor hun kinderen. In de praktijk komt het er op 
neer dat de Stichting Leergeld diverse verstrekkingen doet voor school, zoals 
studiebenodigdheden maar ook voor een schoolreis of een schoolkamp. Dat er gezorgd kan 
worden voor een fiets of een computer. Dat kinderen kunnen sporten, dus de betaling van 
contributie en sportkleding/schoeisel. Dat kinderen kunnen leren zwemmen. Maar ook voor 
culturele zaken zoals muzieklessen, het bespelen van een instrument of het volgen van 
tekenlessen. Kortom een erg goede bestemming; dit keer dicht in de buurt. 
Deze deurcollecte wordt van harte aanbevolen door de werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
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: 
Op zondag 29 januari is het altaar  bloemetje voor dhr. T. Westgeest 

http://www.rkvoorschoten.nl/


 

Mededelingen  
-Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
-De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag weer in de kerk. 
 
Folder Samenscholen 
Vanuit de kerken in Voorschoten wordt er elk half jaar een folder uitgebracht met het 
aanbod van activiteiten vanuit de kerken in Voorschoten. Er is weer een mooi aanbod. 
De folder ligt achter in de kerk en is ook te vinden op de website van onze Parochiekern. 
 
Inschrijving voor de eerste Communie en het Vormsel 2023 
Kinderen in groep 4 en 5 zijn 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. Hoe doe je dat? 
Neem een aanmeldingsformulier mee dat achterin de kerk ligt of ga naar  

www.parochie-augustinus.nl, klik op uw parochiekern en vul het aanmeldingsformulier in.  

We zien uw aanmelding graag verschijnen! 

 
Gezinscatechese zondag 5 februari in Katwijk 
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 09.30 uur.  

 
Moeder Gods Penning 
Op zondag 15 januari is de Moeder Gods penning uitgereikt aan Mini Focke. 
In de Augustinus van februari leest u hier alles over. Mini gefeliciteerd! 
Op zondag 5 februari zal voor de 2e keer de Moeder Godspenning worden uitgereikt. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 29 jan. t/m 5 febr. 
Zondag 29 jan. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (livestream) 
Dinsdag 31 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 1 febr. om 15.30 uur: viering in huize Adegeest 
Zondag 5 febr.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 29 jan. t/m 5 febr. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 

 
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? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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