
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering : zondag  19 nov. 2017 , 33e zondag door het jaar 
           Dag van de armen 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur 
 
 Het altaarbloemetje is voor:  Mw. De Meijer, Frederik Hendriklaan 41 
 
-  De collecte is voor Nationale jongerencollecte 
   Opbrengst komt ten goede aan jongerenwerk binnen de kerk 
  
-  De Deurcollecte is voor : Actie schoenmaatje 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vieringen in onze parochiekern  19 nov week t/m 26 nov 
Zondag 19 nov.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 21 nov. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 23 nov.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 26 nov  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 19 nov. t/m 26 nov. 
Zondag 19 nov om 20.00 uur : Orgelconcert door Bert Mooiman, H. Laurentiuskerk 
Zondag 19 nov om 20.00 uur : Spiritueel Café : 
                                                      thema “Monastieke spiritualiteit” , in Het Kruispunt 
Zaterdag 25 nov om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
ORGELCONCERT IN DE H. LAURENTIUSKERK 
Op zondagavond 19 november a.s. is er een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk aan de 
Leidseweg te Voorschoten, verzorgd door Bert Mooiman, vaste organist van de Nieuwe 
Badkapel te Scheveningen.  Met als thema 'Rond de koralen van Martin Luther' zullen 
werken worden uitgevoerd van Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy en Johann Sebastian Bach. Aanvang 20.00 uur. De 
toegang is vrij met collecte bij de uitgang. Informatie op de website 
www.laurentiusorgelconcerten.nl.Bernard WarmerdamTel.: (071) 5313026 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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