
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 14 okt. 2018 , 28e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor M. Hagen 
 
Wij gedenken: 
- Op 5 oktober is overleden: Anna Hillenaar-Hogervorst op 86-jarige leeftijd. 
  Op 12 oktober was de uitvaart vanuit de H. Laurentiuskerk waarna de crematie plaatsvond 
  op Rhijnhof. 
- Op 11 oktober is op 82 jarige leeftijd overleden: Ien Luijnenburg. 
  De uitvaart is donderdag 18 oktober om 13.30 uur. Aansluitend crematie op Rhijnhof.  
 
 Het altaarbloemetje is voor: mevrouw P. Lempke 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 14 okt.  t/m 21 okt. 
Zondag 14 okt.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  16 okt. om 19.00 uur : Mariaviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 18 okt. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 21 okt  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 14 okt.  t/m 21 okt. 
Zondag 14 okt. om 20.00 uur: Orgelconcert Jan Verschuren in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 16 okt. van 19.45-22.15 uur:  repetitie Laurentiuskoor in het Bondsgebouw. 
Woensdag 17 okt. om 10.00 uur: Koffieochtend in het Pluspunt 
Donderdag 18 okt. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 20 okt. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 

 

 

 

 



KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 

Op woensdagmorgen 17 oktober a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het 

Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de 

koffie gereed en is iedereen welkom.  Bernard Warmerdam, Tel.: (071) 5313026  

 
 

                                                                                                    
ORGELCONCERT JAN VERSCHUREN                                    
Zondag 14 oktober speelt Jan Verschuren op het orgel van de Laurentiuskerk. Het concert begint om 
20.00 uur, is vrij toegankelijk en kent na afloop een collecte om de kosten te kunnen dekken. 

Jan Verschuren is organist van de Leidse Hartebrugkerk en Universiteitsorganist te Leiden en 
Eindhoven. Het programma dat hij 14 oktober speelt bestaat uit werken van onder meer 
John Stanley, Justin Heinrich Knecht, Aloys Claussmann en Zsolt Gárdonyi. 
Namen die nieuwsgierig maken. Van harte welkom. 
 
 

Videovertoning Cabaret “Geestelijke Bijstand” op 29 oktober 
Op 7 juli gaven ds. Bert Boter en pastoraal werker Dirk Gudde in Het Kruispunt een 

cabaretvoorstelling, als afsluiting van het door de Raad van Samenwerkende Kerken gekozen 

jaarthema “Gein”. Een voorstellling met humor en zelfspot en een serieuze ondertoon. 

Wie de voorstelling heeft moeten missen en hem toch nog wil zien is er op 29 oktober in het 

Bondsgebouw een vertoning van de eenvoudige videoregistratie die gemaakt is. 

Aanvang 20.00, ontvangst met koffie en thee om 19.30 uur. Aanmelden is verplicht, wegens de 

beperkte ruimte! Wanneer deze avond vol is kunt u uw naam alsnog als belangstellende opgeven; 

mogelijk volgt er nog een tweede vertoning op een andere datum. 

Aanmelden bij het Kerkelijk Bureau. Tel : 071-5612508 

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