
De zondagse     

 mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 6 augustus 2017   
Gedaanteverandering v.d. Heer 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Fam. Janmaat, Schoolstraat 1d 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de vluchtelingen 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan in de kerk. 
 
Er is verkoop van de Wereldwinkel na de viering in het Bondsgebouw 
 
 
LAATSTE KANS OPGEVEN VOOR Laurentiusbarbecue 13 augustus voor jong en oud 

U kunt zich nog uiterlijk maandag 7 augustus opgeven voor de barbecue. 
n de zomervakantie is er de traditionele barbecue bij gelegenheid van het feest van onze 
patroon, de H. Laurentius. Dit jaar vindt de barbecue plaats op: 
zondag 13 augustus om 18.00 uur bij het Bondsgebouw. Gezinnen met kinderen zijn ook van 
harte welkom!  Er is zelfs een echt springkussen !(Opgave via het kerkelijk bureau; kosten 10 
euro p.p., kinderen half geld). 
Vindt u het leuk mee te denken over hoe we de barbecue voor jong en oud uit onze parochie 
leuk kunnen maken? Wilt u meehelpen? Meldt u zich dan bij Liduin Mora 
(liduinmora@gmail.com) of via het Kerkelijk Bureau 
 

 
In het weekend van 9 en 10 september doen veel kerken in Nederland mee met het 
landelijke project “Kerkproeverij”. Ook in Voorschoten. 
Achter in de kerk ligt een folder die u kunt  meenemen. 
Zie ook de website hiervan. http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/ 
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Nieuw lid pastoraal team benoemd 
Mededeling vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur: 
Onze bisschop heeft een nieuw lid benoemd voor het pastoraal team van onze parochie  
als opvolger van Peter van Beurden. 
Per 1 september zal Peter Winnubst als kandidaat diaken worden benoemd. 
Per 18 november zal Peter diaken worden gewijd in de kathedraal in Rotterdam. 
We zijn de bisschop dankbaar dat hij Peter heeft willen benoemen in ons team. 
Peter zal locatiereferent worden voor Oegstgeest en Katwijk. 
Hij zal ook verantwoordelijkheid krijgen voor een of meer werkvelden. 
In het parochieblad van september zult u meer over hem kunnen lezen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we met Peter een goed teamlid en een bevlogen en 
betrokken pastor krijgen voor onze parochianen. 
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, 
Pastoor Hagen. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 6 aug t/m 13 aug 
Zondag 6 aug om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 8 aug om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 9 aug om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 10 aug, Feest H. Laurentius 
                                   om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 13 aug   om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 6 aug t/m 13 aug 
Zaterdag 12 aug om 16.00 uur: Christelijke meditatie 
Zondag 13 aug om 18.00 uur: Laurentius barbecue ( 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 12.00 uur . Contact:Tilly ten Thije: Kerkelijk bureau: tel 071-5612508; 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl    Website: www.rkvoorschoten.nl 
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