
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 30 sept 2018 , 26e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Voorganger Pater P. Magnin 
 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. E.J. Mourits van Santen 
 
Wij gedenken: 
Op 25 september is overleden Marinus Albertus van Engelen. Hij werd 88 jaar. 
De uitvaart is op zaterdag 29 september om 11. 00 uur in de H. Laurentiuskerk. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
Bij de koffie zal de familie Jansen vertellen over hun uitzending naar Zambia 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week weer klaar. 
 
De Augustinus van oktober ligt weer in de kerk. 
 
Vieringen in onze parochiekern week  30 sept  t/m 7 okt 
Zondag 30 sept om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 2 okt  om 19.00 uur : Mariaviering, Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 3 okt om 15.30 uur : Viering in huize Adegeest 
Woensdag 3 okt om 19.00 uur: Actueel avondgebed 
Donderdag 4 okt om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 7 okt om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 30 sept t/m 7 okt 
Maandag 1 okt om 11.00 uur: Liturgisch bijbellezen in de pastorie 
Donderdag 4 okt om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Kruispunt 
Zaterdag 6 okt om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 

Uit Samenscholen: 
Op zondag 30 september om 20.00 uur: Spiritueel Café in het Kruispunt 
 
 
 
 



 

 
 
 
Expositie 150 jaar Laurentiuskerk verlengd tot 3 oktober 
Laatste kans !! U hebt nog tot en met 3 oktober de kans om de mooie 
expositie in Museum Voorschoten te bezoeken . Het museum is 
geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
U bent van harte welkom!  
 
 
 
 

 
Oktober is bijbelmaand, Jonamaand 
Het bijbelboek Jona staat centraal. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw. 
Nog even de data op een rij:   9 okt om 14.00 –  16.00 uur 
     16 okt om 20.00 -- 22.00 uur 
    23 okt om 14.00 – 16.00 uur 
    30 okt om 20.00 – 22.00 uur 
Zie verder een uitgebreide beschrijving op  blz. 21 in de Augustinus van oktober. 
Van harte aanbevolen! 
 
 
 

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