
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 
Viering: zondag 5 febr. 2023; 5e zondag door het jaar. 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger: mgr. A. van Luyn, sdb 
Muziek: Eelko Brouwer, dirigent/organist, en het Dameskoor 
 
 
Deurcollecte: Diaconiecollecte op 5 februari 
Vandaag, zondag 5 februari, zal er een deurcollecte zijn voor de Stichting Leergeld. Zie ook 
het artikel in het februarinummer van De Augustinus op blz. 9. 
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 5 februari is het altaar bloemetje voor Leo en Henny van Haastrecht 
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De Augustinus van februari ligt weer in de kerk. 
 
Moeder Gods Penning op zondag 5 februari 
Op zondag 5 februari zal voor de 2e keer de Moeder Godspenning worden uitgereikt. 
 
Blasiuszegen op zondag 5 februari 
Op zondag 5 februari vieren we het feest van de heilige Blasius, de patroonheilige tegen keelziektes, 
waarbij de priester met twee kruislings gehouden kaarsen de keel van de gelovige aanraakt en zegt: 
Door tussenkomst van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, behoede de Heer U tegen alle 
keelziektes en tegen alle ander kwaad, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Na afloop van de Eucharistieviering kunt u naar voren komen voor de Blasiuszegen. 
 
 



Vieringen in onze Parochiekern week 5 febr. t/m 12 febr. 
Zondag 5 febr. om 11.00 uur    : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 7 febr. om 09.00 uur   : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Zondag 12 febr.  om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
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. 
 
Stille Omgang  zaterdag 18 maart 2023 
Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 18 maart vanuit alle parochiekernen een bus, 

vorige jaar 48 deelnemers, naar Amsterdam waar wij deelnemen aan de Stille Omgang, de 

eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat  hij getuige was 

geweest van een eucharistisch wonder dat geschiede: het Mirakel van Amsterdam. 

De informatiefolder en de inschrijflijst liggen achterin de kerk. U kunt zich ook via internet 

aanmelden. 

De intentie van de Stille Omgang 2023 is: “”Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen. 

Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl 

De Stille Omgang duurt ongeveer een uur waarna wij rond 01:00 uur weer uit Amsterdam 

vertrekken. De kosten bedragen € 15, = inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren 

onder de 18 jaar kunnen gratis mee. 

Aanmelding kan via de inschrijflijst achterin de kerk of via email erikvanblerk@hetnet.nl met 

vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, =  

op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding 

“Stille Omgang 2023”.  Opstapplaatsen: voor Voorschoten H. Laurentiuskerk 19:00 uur     

 

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 in Katwijk 
Folder hierover ligt nu in de kerk! 
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.  

 
AGENDA  week 5 febr. t/m 12 febr.  
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Dinsdag 7 febr. om 19.30 u: Bijeenkomst vormelingen in Bondsgebouw 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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