
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 8 jan. 2023; Driekoningen; Openbaring des Heren                                                         
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken. 
Muziek: Eelko Brouwer, dirigent/organist, en leden van het Dameskoor 
 
Wij gedenken: 
Op 14 dec. is op 79- jarige leeftijd overleden: Helene Maria Beijlen. 
De uitvaart vond plaats op 22 december op Rhijnhof. 
 
Op 29 december is op 91-jarige leeftijd overleden: Divera Johanna Laurens-Vos. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op donderdag 5 januari in Wassenaar. 
 
Op 31 december is op 91-jarige leeftijd overleden: Maria Cornelia van Loon-Poos. 
Zij woonde op de Richard Wagnerlaan en verbleef de laatste jaren in Huize Willibrord in 
Wassenaar. Mary heeft zich o.a. vele jaren ingezet voor het Wijkcontact in onze 
Parochiekern. De uitvaart is op zaterdag 7 januari in de H. Laurentiuskerk waarna zij wordt 
begraven op het Parochiekerkhof. 
 
Opbrengsten Adventsactie 2022 
Beste parochianen, heel hartelijk dank voor het mooie resultaat voor de Adventsactie: het 
totale bedrag is € 1446,31. Daarvan zat € 312,80 in de olifanten; de rest is ingezameld tijdens 
de 4 deurcollectes. Dank u wel ook namens de kinderen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen 
op een hoopvolle toekomst! 
In De Augustinus van februari zal een overzicht komen van het afgelopen jaar van de MOV 
collectes. Een hoopvol 2023 gewenst door de werkgroep MOV H. Augustinus. 
 
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 van “collecte”. 

 
Altaarbloemetje: 
Op zondag 8 jan. is het altaar bloemetje voor mevr. N. van der Ham 

 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
zondag 15 januari : Nieuwjaarsreceptie met uitreiking Moeder Gods penning  
Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie na de viering van 11 uur in het 
Bondsgebouw.  We zullen met elkaar proosten op het nieuwe jaar! 



In de afgelopen jaren is regelmatig de Laurentiuspenning uitgereikt aan vrijwilligers in onze 
Parochiekern die zich bijzonder hebben ingezet. Steeds meer is er behoefte om vrijwilligers 
om andere redenen opnieuw in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. 
De Pastoraatgroep heeft daarom de Moeder Godspenning in het leven geroepen. 
Op zondag 15 januari zal deze tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor het eerst worden 
uitgereikt. 
 
 
 
 
 
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 8 t/m 15 jan. 
Zondag om 8 jan. 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 10 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Zondag 15 jan.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 8 jan. t/m 15 jan. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 

Hebt u nog tijd? 
In onze Parochiekern zijn veel vrijwilligers actief. Voor een aantal activiteiten kunnen we nog 
nieuwe vrijwilligers gebruiken. Kosters, lectoren, leden voor het Dameskoor dat op 
maandagmiddag repeteert om 13.30 u. en voor het Laurentiuskoor dat op dinsdagavond om 
19.45 u. repeteert in het Bondsgebouw. We zijn dringend op zoek naar een Beheerder voor 
het Bondsgebouw ; dit is een betaalde functie.  Of misschien wilt in uw eigen wijk 
contactpersoon zijn voor onze Parochiekern en bezoekt u graag mensen. Misschien hebt u 
groene vingers en wilt u op donderdagmiddag actief zijn in de pastorietuin en het kerkhof. 
Kortom er zijn veel activiteiten waar wij uw inzet kunnen gebruiken. 
Hebt u interesse, belt u dan naar het Kerkelijk Bureau 071-5612508 of mail naar 
Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl dan nemen we contact met u op. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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