
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  21 jan. 2018 , 3e zondag door het jaar. 
              Week van het gebed 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur, voorganger Kapelaan B. Plavcic, gezinsviering 
 
Wij gedenken: 
Catharina Helena Johanna v.d. Berg-Goeman. Zij overleed op 10 januari en werd 91 jaar. 
Zij woonde op de Lord Baden Powellweg. De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 
 
Johanna Petronella Timmerman-Boks. Zij overleed op 14 januari en woonde in Huize 
Adegeest. De uitvaart is op vrijdag 19 januari om 12.00 uur op begraafplaats Zijlpoort in 
Leiden. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: dhr. Keijzer, Hofvliet 17 
 De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

 
 
Dit weekend van 21 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. 
U ontvangt dan de komende week een enveloppe hierover in de brievenbus. Het jaar 2017 
hebben wij afgesloten met behalen van het streefbedrag van  € 100.000.  
Een geweldig resultaat ! 
Uiteraard hopen wij dat we ook het komend jaar weer op uw bijdrage te kunnen rekenen. 
 

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. 21 jan. t/m 28 jan. 
Zondag  21 jan. om 11 uur : Eucharistieviering, gezinsviering, in de H. Laurentiuskerk 
Thema: “Vissen vangen” 
 
 
 
 
Dinsdag 23 jan.  om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 25 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Zondag 28 jan.  om 10.30 uur : Oecumenische gebedsviering in de Britse School in 
                                                       Voorschoten. Geen viering in de H. Laurentiuskerk. 
 
 
AGENDA  week 21 jan. t/m 28 jan. 
Zaterdag 27 jan. om 15.00 uur: Introductiecursus Christelijke meditatie in het  
        Bondsgebouw. Thema: meditatie als vorm van gebed. 
      Om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw. 
 
 
Folder Samen Scholen 
Graag maken wij u er nog eens op attent dat er weer een nieuw cursusprogramma is van de 
Voorschotense kerken. Het aanbod is van januari t/m augustus 2018. 
De langwerpige lichtgroene folder ligt achter in de kerk. 
 
 
Spiritueel Café op zondag 4 februari 
Op zondag 4 februari is er een Spiritueel Café in Het Kruispunt. 
Spreker is: André Drooger, cultureel antropoloog. 
Het thema is: “Zingeving als spel” over religie, macht en speelse spiritualiteit. 
Welkom vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing: 20.00 uur. 
Organisatie: Protestante Gemeente Voorschoten. Info:  arendjaneshuis@gmail.com 
 
 
 
 
 

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