
 

Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten 
Nieuwsbrief basisscholen 2019-2020  
 
In deze nieuwsbrief staat het aanbod voor kinderen en gezinnen in de parochiekern Voorschoten. 
Welkom! Ook als je al lang niet in de kerk bent geweest. Of als je op zoek bent naar een 
bezielende en vierende gemeenschap. Neem gerust contact op met het kerkelijk bureau als je 
vragen hebt. 
  
Hoe neem je de kinderen mee in het geloof? Hoe zet je de deur open om met God op weg gaan? 
Dat Hij hun richtingwijzer, bron en steun kan zijn in het leven van alledag en bij de belangrijke 
gebeurtenissen. Hoe geef je de kinderen mee dat ze geliefd zijn en dat ze geroepen zijn om hun 
steentje bij te dragen aan een betere wereld?  
De geloofsopvoeding is een uitdaging! Samen naar de kerk gaan is daar een wezenlijk onderdeel 
van. Hopelijk weten kinderen de rest van hun leven de kerk als thuisbasis terug te vinden waar ter 
wereld ze ook zijn. Het meebeleven van het kerkelijk jaar is een heel concrete manier om met 
Jezus op weg te gaan. In de kerk ontmoeten ze ook andere gelovige kinderen.  
 
__________________________________ 
 
Augustinuszondag, 8 september 
We maken een nieuwe start na de zomervakantie! De Laurentiuspenning wordt uitgereikt aan een 
trouwe vrijwilliger. Er is (zoals elke zondag) kinderwoorddienst en crèche. Na de viering is er 
feestelijk koffiedrinken in het Bondsgebouw: tijd om elkaar te ontmoeten en om informatie te 
krijgen over de geplande activiteiten voor 2019-2020. 
11.00 uur, H.Laurentiuskerk 
 
Voertuigzegening en picknick, zondag 15 september 
Op zondag 15 september kun je, na de mis van 11.00 uur, tussen 12.30 en 13.30 uur op de 
parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 98, je voertuig(en) (fiets, auto, step, brommer 
etc.) laten zegenen door Pastoor Michel Hagen.  
Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, 
de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten toen op 
vakantie waren, vindt de voertuigzegening in september plaats. Dat is des te belangrijker, want het 
nieuwe schooljaar is begonnen en leerlingen moeten veilig op school aankomen.  
Deze zegen is niet alleen bedoeld voor de bestuurder zelf, maar ook voor wie men onderweg 
tegenkomt. Het is belangrijk om gezamenlijk bij te dragen aan het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers.  
Na de mis is vanaf 12:30 uur ook een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt 
verzocht zijn eigen lunch te verzorgen en met elkaar te delen. Er wordt voor koffie, thee en 
limonade gezorgd. Gezinnen die de mis op 15 september bijwonen worden verzocht hun auto achter 
het Bondsgebouw te parkeren. 
 
Kinderwoorddienst en crèche 
De H. Laurentiuskerk biedt elke zondag een gastvrije plaats voor kinderen en kleinkinderen. 
 
Tijdens de gezinsvieringen is er crèche en op alle  
andere zondagen is er kinderwoorddienst én crèche.  
Aan het begin van de viering worden de kinderen  
door de priester uitgenodigd  
om met de begeleiders mee te gaan naar de pastorie.  
Tijdens de kinderwoorddienst lezen we uit de Bijbel,  
praten we over de verhalen, bidden we met elkaar en  
gaan we knutselen of tekenen. De jongste kinderen  
kunnen lekker spelen of kleuren. 
 
Alle (klein)kinderen zijn dus van harte welkom in de  
H.Laurentiuskerk! 



 
 
Gezinscatechese: catechese voor het hele gezin inclusief voorbereiding Eerste Heilige 
Communie en Vormsel 
 
In januari 2019 is de parochie H. Augustinus begonnen met het project gezinscatechese. De eerste 
bijeenkomsten zijn goed verlopen: er waren veel deelnemers en het enthousiasme was groot. 
 
Het project gezinscatechese H. Augustinus is bedoeld voor kinderen in alle leeftijden en hun ouders. 
De kinderen worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Zo hebben de ouders gelegenheid zelf aan 
geloofsverdieping te doen. Kinderen die zich op Eerste Heilige Communie of Vormsel voorbereiden 
volgen in dezelfde tijd hun eigen traject. Zij hebben ook aanvullende lokale bijeenkomsten. 
 
Er zijn verschillende groepen: crèche (0-3 jaar), groep 1-3 (4-6 jaar), Eerste H. Communie , groep 4 
(7-8 jaar), groep 5,6,7 (8-11 jaar), Vormsel, groep 8 (11-12 jaar), tienergroep (12-16 jaar), ouders 
 
Opzet van de bijeenkomsten: 
 
• 9.30-10.40 uur: gezinscatechese in  

Bondsgebouw en pastorie 
• 11.00-12.00 uur: gezinsviering, eucharistie 
• Koffiedrinken Bondsgebouw 
 
Meer informatie en digitaal  
aanmelden: bit.ly/gezinscatechese  
 
 
 
Gezinsvieringen 
 
Tot en met kerstmis zijn de andere gezinsvieringen op: 
 

• Zondag 29 september 2019, 11.00 uur 

• Zondag 8 december 2019, 11.00 uur 

• Dinsdagavond 24 december 2019: kerstviering  
 
Voor data januari-juni: 
Zie De Augustinus en de website 
http://www.rkvoorschoten.nl  

 
 
Peuterviering met Kerst 
Op eerste kerstdag 25 december is er Kindje Wiegen: een kerstfeest voor de allerkleinsten. Meer 
informatie is te vinden in het kerstnummer van De Augustinus, ons parochieblad.  
 

 

 

___________________________________________________________ 

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vind je het katholieke geloof belangrijk en 

lijkt het je leuk om dit te helpen doorgeven? Neem dan contact op met Freek van Krevel: 

krevel@gmail.com  

Bekijk ook de website: http://www.rkvoorschoten.nl en volg ons op Facebook: https://nl-

nl.facebook.com/H.Augustinusparochie  

H. Laurentiuskerk en Bondsgebouw, Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten, Tel 071-561 2508, 

kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  
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