
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
 
 
       

 

Viering: zondag 28 jan. 2018, 4e zondag door het jaar 
Geen viering in de H. Laurentiuskerk. 
Viering om 10.30 uur in de British School, in Voorschoten,  
voorgangers: D. Gudde, p.w.  en ds. R. Crew. 
 

Mededelingen  
 

Zondag 28 januari geen viering in H. Laurentiuskerk 

In het kader van de week van Gebed voor de Eenheid is er een oecumenische viering 
In de Britse School, Jan van Hooflaan 3, vlakbij Karel Doormanlaan in Voorschoten 
om 10.30 uur. Voorgangers zijn Dirk Gudde, pastoraal werker en ds. Ruan Crew. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week. 28 jan.  t/m 4 febr. 
Zondag 28 jan.  om 10.30 uur: Oecumenische viering in de British School 
Dinsdag 30 jan. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 1 febr.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 4 febr.   om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 28 jan t/m 4 febr. 
Maandag 29 januari 11.00 uur:  Foreschate-overleg 

Zaterdag 3 febr. om 15.00 uur: cursus Christelijke meditatie in het Bondsgebouw. 
    Thema: Bronnen van traditie  

      om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 4 febr. om 19.30 uur: Spiritueel Café in Het Kruispunt 

 
 
Campagne emailadressen  
Bent u parochiaan? U helpt ons door de volgende gegevens  
te mailen naar kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl: 
- naam en adres 
- emailadres 
- telefoonnummer.  
met als onderwerp: Campagne Emailadressen 
 
We verloten drie parochie-kaarsen onder de parochianen die ons hun gegevens hebben 
gestuurd. 
 
 
 

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


Helpt u ons? Wijkontactpersonen gezocht 

We doen nogmaals een beroep op onze parochianen: Onze Parochiekern heeft een heel goed 

functionerende groep wijkcontactpersonen. Het team heeft wel versterking nodig! Helpt u mee?  

Het kost u gemiddeld hooguit een half uurtje per week, dus het is een overzichtelijke taak.  

Een wijkcontactpersoon houdt contact met parochianen, in de vorm van een kaartje of een 

bloemetje op belangrijke momenten. Het is belangrijk werk. U onderhoudt contacten met mensen 

die anders misschien niet veel contact met de parochie hebben. 

Op dit moment zijn er vacatures in met name de volgende wijken: Vlietwijk; het gebouw Hofvliet;  

de wijk rond Bijdorp; Huize Adegeest. 

Voor aanmelding en informatie: Mini Focke: minifocke@gmail.com of: 071-5613117 

 

 

Het Dameskoor is op zoek naar nieuwe leden. 

De repetitie is op maandagmiddag van 13.30 u. -14.30 u. Daarna is er gezellig samen zijn met  

een kopje koffie of thee. 

Het Dameskoor zingt vaak bij uitvaarten. Dat is heel mooi werk, een belangrijke bijdrage  

aan een mooi afscheid.  

En er zijn per jaar enkele zondagen en andere dagen waarop het Dameskoor de zang verzorgt.  

Inlichtingen bij mw. A. van Deursen, tel: 071-5612213. Wij kijken naar u uit.  

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