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Provider (12+)
Elke eerste zondag van de maand is er een provider bijeenkomst in de 
Kelder van het Kruispunt. We nemen een Bijbeltekst of een thema en 
zorgen dat dat tot leven komt. We gaan op allerlei manieren aan de 
slag. De ene keer creatief, dan weer sportief en je kan altijd je mening 
geven over het thema door middel van stellingen. De eerste provider 
is op zondag 2 sept. 

Datum: elke eerste zondag van de maand
Tijd: 10 uur
Locatie: De Kelder van het Kruispunt
Informatie: Hans den Braven  e-mail: hans@denbravenlegal.nl

Kindernevendienst PGV
Tijdens elke zondagmorgendienst is er voor de kinderen van de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst. We beginnen allemaal 
samen in de kerk. Daarna gaan de jongere- en oudere kinderen in een 
aparte groep naar een eigen ruimte. Na het Bijbelverhaal gaan we in 
gesprek en daarna gaan we knutselen of een spel doen. Tijdens de 
kerkdienst is er voor de jongste kinderen (0-4 jaar) crèche.

Datum: elke zondag
Tijd: 10 uur
Locatie: Kruispunt

Basiscatechese (10-12 jaar)
Voor de kinderen vanaf 10 jaar is er tijdens de kindernevendienst, op 
de 2e zondag van de maand, de basiscatechese. Het is voor kinderen 
die vragen hebben over van alles wat te maken heeft met God, Jezus, 
de Bijbel en geloven. Je kan alle vragen stellen die je hebt. De eerste 
basiscatechese is op zondag 9 sept.

Datum: elke tweede zondag van de maand
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kruispunt
Informatie: Mirjam Litjens  e-mail: litjens.mirjam@gmail.com

PGV

LOZ (12+)
Op de derde zondag van de maand hebben we een activiteit. We 
noemen het Leuk Op Zondag. Het kan van alles zijn, we gaan een keer 
een film kijken, we hebben bijeenkomsten over identiteit waarbij we 
iemand uitnodigen met een interessante baan om over werk&geloof 
te praten, een keer samen koken en eten. Wat we wanneer gaan doen 
kun je vinden op de jeugdkalender op de website van de PGV 

Datum:  elke derde zondag van de maand
Tijd en activiteit: zie website: www.pgvoorschoten.nl
Informatie: Hans den Braven e-mail: hans@denbravenlegal.nl 



Peuterviering met Kerst
Op eerste kerstdag is er Kindje Wiegen: een kerstfeest voor de 
allerkleinsten. Meer informatie vindt u in het kerstnummer van De 
Augustinus, ons parochieblad. De Augustinus ligt ook achterin de kerk 
en de digitale versie is te vinden op de website www.rkvoorschoten.nl 

Pontificale Hoogmis
Op 17 augustus 1868 is de H. Laurentiuskerk gewijd en in gebruik 
genomen. In het zomernummer van De Augustinus is het hele 
programma te vinden. Er worden ook kinderactiviteiten georganiseerd.
Noteer alvast: zondag 2 september om 11.15 uur: pontificale hoogmis. 
Voor kinderen is er kinderwoorddienst en crèche en na de viering is er 
een feestelijke ontvangst. 

Kinderwoorddienst en crèche
Uw kind is van harte welkom bij de kinderwoorddienst of crèche 
tijdens de vieringen in de H. Laurentiuskerk.

Aan het begin van de viering worden de kinderen van de  
kinderwoorddienst (4-12 jaar) en crèche (0-4 jaar) door de voorganger 
uitgenodigd om met twee begeleiders (vaak ouders) mee te gaan 
naar de pastorie. Tijdens de kinderwoorddienst lezen we uit de Bijbel, 
praten we over de Bijbelverhalen, bidden we met elkaar en gaan we 
knutselen of tekenen. Elke zondag, behalve in de zomervakantie.

Jongerenpastoraat
Kapelaan Boris organiseert regelmatig activiteiten voor tieners (12-15) 
en jongeren (vanaf 16 jaar). Wil je op de hoogte zijn en meedoen? 
Meld je dan aan voor de app-groep van kapelaan Boris via: 
kapelaanboris@parochie-augustinus.nl 

Gezinsvieringen
Ongeveer acht keer per jaar is er in de H. Laurentiuskerk een 
gezinsviering met een thema speciaal gericht op kinderen. Het is 
een laagdrempelige viering. Voor de allerkleinsten is er een crèche. 
Van harte welkom! Voor de data: zie website en parochieblad H. 
Augustinus.

RK

Catachese, Eerste Heilige Communie & Vormsel
In januari 2019 start de parochie met een nieuw catecheseproject 
op enkele zondagen per jaar. Er zijn catechesegroepen voor zowel 
kinderen als voor volwassenen. Er zijn aparte groepen voor kinderen 
en tieners die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie en op 
het Vormsel.

Meer informatie volgt!

Monumentendag: 8 september 2018
Voor kinderen is er een fotospeurtocht in de H. Laurentiuskerk.

Jeugdkalender
Er is een kalender met alles wat we organiseren voor de kinderen en 
de jongeren. Deze is te vinden op de website:  www.pgvoorschoten.
nl Op deze kalender kan je altijd terugvinden welke activiteit gepland 
staat. Het is de moeite waard om eens te bekijken, want we hebben 
veel plannen voor het komende seizoen!


