
 
 
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  12 nov. 2017 , 32e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Dhr. A. Hendriks, Middelgeestlaan 4 
 
-  De collecte is voor onze parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : de vluchtelingen 
-  Er is ook een deurcollecte voor het uitje van de misdienaars en de leden van het 
kinderkoor (zie hieronder). 
 
Deurcollecte voor misdienaars 
Op 12 november wordt er na de viering van 11 uur een extra deurcollecte gehouden ten behoeve 
van het jaarlijkse uitje voor de misdienaars en de leden van het kinderkoor.  
Enige tijd geleden is er ook een collecte voor dit doel gehouden, maar voor mensen die die collecte 
gemist hebben is er nu alsnog de mogelijkheid met een kleine gift uw waardering te uiten voor de 
misdienaars en degenen die zongen op het kinderkoor. 
(Op deze zondag blijft ook maandelijkse deurcollecte voor de vluchtelingen gehandhaafd) 
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Thermometer kerkbalans is gestegen! 
In september hebben wij gevraagd om bij  te dragen voor Actie Kerkbalans aan degene die 
daarvoor nog geen gelegenheid hadden gehad. Dat heeft tot een geweldig resultaat geleid. 
Achter in de kerk bij de hoofdingang hangt de thermometer waarop u kunt zien wat het 
resultaat is geworden. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 12 nov t/m 19 nov 
Zondag  12 nov om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk m.m.v.  
              Gemengd koor St Willibrord uit Oegstgeest 
Dinsdag 14 nov om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 16 nov om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 19 nov  om 11 uur : Woord- en Communieviering (voorg. Dirk Gudde) in de H. 
Laurentiuskerk 
 
 
z.o.z. 



AGENDA  week 12 nov  t/m 19 nov 
Donderdag 16 nov om 19.30 uur: Christelijke mediatie in het Pluspunt 
Zaterdag 18 nov. om 9.30 u : vertrek bus voor Diakenwijding Peter Winnubst in Rotterdam 
       om 13.30 uur: 50 jaar Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten 
                                                         in het Bondsgebouw. 
       om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 19 nov. om 20.00 uur: orgelconcert door Bert Mooiman,  in H. Laurentiuskerk 
 
18 NOVEMBER: 50 jaar Raad van Samenwerkende Kerken 
Op 18 november vanaf 13.30 is er in het Bondsgebouw een feestelijke bijeenkomst in het 
Bondsgebouw, met een theatervoorstelling, een korte lezing door de voorzitter van de Raad 
van Kerken in Nederland, samenzang onder leiding van Maria Rosenmöller, en een receptie. 
Zie pagina 23 in De Augustinus van november. Iedereen van harte welkom! 
 
KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 15 november a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van 
het Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur 
staat de koffie gereed en is iedereen welkom.  Bernard Warmerdam. Tel.: (071) 5313026  
 
PREMARRIAGE COURSE EN MARRIAGE COURSE 
Een cursus voor aanstaande echtparen georganiseerd door het Bisdom. 
Start in januari 2018. Voor meer informatie zie de Augustinus van november op blz. 5. 
 
ALPHACURSUS  
In januari begint in onze parochie weer een Alphacursus, bedoeld voor mensen die katholiek 
willen worden én voor katholieken die meer willen leren over het geloof. De bijeenkomsten 
zijn op woensdagavonden (10 januari tot 4 april), en op 10 februari. Meer informatie staat in 
het kerstnummer van De Augustinus. 
 
DE GERARDUSKALENDER 2018 IS WEER TE KOOP! 
Een dagkalender met feest- en gedenkdagen, 
spreuken en moppen, bezinning en inspiratie. 
Elke dag een klein beetje spirit! 
 

Prijs € 7,00 
 

Ook dit jaar te verkrijgen bij: 
Mevrouw Trees Frensch, Offenbachlaan 2, 
telefoon 071-8887440. 
 

De opbrengst van de kalender is bestemd 
voor missionaire en pastorale werken van 
de redemptoristen van het klooster Wittem. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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