
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  11 febr. , 6e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorgangers Pater Magnin en Joost Naber 
 
 Het altaarbloemetje is voor: dhr. B. Reuser, Leidseweg 340 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Aswoensdag 
Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Het begin van de 40-dagentijd. 
Om 19.30 uur is er een Eucharistieviering waarin u het askruisje kunt ontvangen. 
 
Vieringen in onze parochiekern   week. 11 febr.  t/m 18 febr. 
Zondag 11 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 13 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 14 febr. om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
      “  “        om 19.30 uur: Aswoensdag; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 15 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 18 febr.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 11 febr. t/m 18 febr. 
Zaterdag 17 febr. om 15.00: Introductiecursus Christelijke meditatie in het Bondsgebouw. 
    Thema: Stadia van de meditatiereis 
Zaterdag 17 febr. om 16.00: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw. 
 
 
Digitale nieuwsbrief Bisdom Rotterdam 
Het bisdom Rotterdam heeft een digitale nieuwsbrief. Wilt u niet alleen van de parochie, maar ook 

van het bisdom regelmatig nieuws ontvangen? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van het 

bisdom via: www.bisdomrotterdam.nl/nieuwsbrief 

 

 

http://www.bisdomrotterdam.nl/nieuwsbrief


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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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