
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  7 okt. 2018 , 27e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B. Plavčić 

Wij hebben vorige week zondag herdacht dat: 
op 28 september jl. overleed onze parochiaan: Willibrordus Drieman op de leeftijd van 89 jaar. 
Hij woonde op de Offenbachlaan. Wij bidden dat hij opgenomen mag zijn in Gods eeuwige liefde; 
Zijn uitvaart was op woensdag 3 oktober in de H. Laurentiuskerk waarna hij is begraven op het 
parochiekerkhof. 

 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. J. Roodakker 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor : Wereldmissiedag van de kinderen 
 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Wereldwinkel : Na de viering kunt u weer artikelen kopen in het Bondsgebouw. 
 
 

 
Herinneringsbrief Kerkbalans   
De komende week zullen er weer brieven worden rondgebracht. 
Ieder jaar in september geven wij degenen die nog niet hebben kunnen 

bijdragen de gelegenheid alsnog een bijdrage te geven.  
Het streefbedrag voor de actie KERKBALANS 2018 is € 100.000  Wij zijn hiervoor volledig 
afhankelijk van de vrijgevigheid van onze parochianen. Daarom is ook uw bijdrage 
onmisbaar. Wij hopen dat mensen de verbondenheid die zij voelen met de kerk, ook met 
financiële ondersteuning willen uitdrukken.  
In de afgelopen maanden hebben al veel parochianen een bijdrage aan ons overgemaakt. 
De actie KERKBALANS heeft tot  01-09-2018 een bedrag van € 89.000 opgebracht.  
We zijn dus nog € 11.000 verwijderd van ons streefbedrag van € 100.000. 
Dit bedrag hopen wij in de resterende maanden van dit jaar te mogen ontvangen. Helpt u 
mee? 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 7 okt t/m 14 okt 
Zondag 7 okt om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 9 okt om 19.00 uur : Mariaviering; gebedsviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 10 okt om 15.00 uur : viering in huize Foreschate 



Donderdag 11 okt om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 14 okt  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
AGENDA  week 7 okt t/m 14 okt 
Dinsdag 9 okt. van 14.00 – 16.00 uur: Bijbelmaand over boek Jona in het Bondsgebouw 
Zaterdag 6 okt. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 14 okt. om 20.00 uur: Orgelconcert Jan Verschuren in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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