
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  11 nov. 2018 , 32e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

 
 Het altaarbloemetje is voor: Familie Van Berkel. 
 
 De collecte is voor onze Parochiekern. 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 11 nov  t/m 18 nov 
Zondag 11 nov. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 13 nov om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 15 nov om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 18 nov om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Orgelconcert Herman Lodder zondag  11 november in de H. Laurentiuskerk 
Op zondag 11 november is in de Laurentiuskerk het laatste orgelconcert van dit seizoen. 
Het begint om 20.00 uur en het programma is deze keer geïnspireerd door het feit dat het 
precies 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog tot een eind kwam.  
Het Haagse Koor Quod Libet zingt o.a. het Requiem van Howells, Herman Lodder speelt orgel 
en ook zullen enkele gedichten van de eerste wereldoorlog dichtersgeneratie klinken. De 
toegang is vrij, maar aan het eind zal er een deurcollecte zijn als een poging om de kosten 
van het concert enigszins te dekken 
 
Spiritueel Café op 11 november 
Op 11 november spreekt Alain Verheij, schrijver van het boek “ God en ik”,  in het Spiritueel Café 
in het Kruispunt om 20.00 uur. 

 
AGENDA  week 11 nov t/m 18 nov 
Zondag 11 nov om 20.00 uur: Orgelconcert Herman Lodder en koor Quod Libet 
                                                      In de H. Laurentiuskerk 
Zondag 11 nov. om 20.00 uur: Spiritueel Café  met Alain Verheij in het Kruispunt 
Dinsdag 13 nov. om 10.00 uur: Gespreksgroep Maria, vrouw van Geloof in  Huize Bijdorp 
Dinsdag 13 nov. om 19.45 uur-22.15 uur: repetitie Laurentiuskoor in het Bondsgebouw 
Donderdag 15 nov. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 17 nov. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 



Expositie Franja Mora  
 

 
 
The green dot  /2012/object/300x300x100mm 

 (zilver, graniet en glas) 

 
Onze parochiaan FRANJA MORA exposeert van 27 okt t/m 18 nov op de zolder van het 

Ambachts- en Baljuwhuis, Voorstraat 12. Franja is o.a. bekend om zijn werken voor de 

parochie, zoals het houten drieluik over de Heilige Laurentius, modellen in kristalglas van  

De Moeder Gods-, de Laurentius- en de Dorpskerk en de bronzen plaquette van 

Pastoor Paardekooper in het Bondsgebouw. 

Het Ambachts- en Baljuwhuis is elke woensdag, zaterdag en zondag geopend  

van 14.00-17.00 uur. 
 
 
Oproep vrijwilligers: koster gevraagd voor onze prachtige Laurentiuskerk 
Vindt u het ook zo fijn dat de lichten aan zijn, de kaarsen branden, de liturgie klaarligt, alles 
aanwezig is voor een mooie eucharistieviering? Dat zijn allemaal taken van de koster. 
Maar niet allen op zondag is de koster aktief; ook bij uitvaarten en weekvieringen. 
U bent van harte welkom om eens mee te ‘lopen’ en te kijken of u zich misschien wil 
aansluiten bij ons kostersteam. Hebt u interesse en wat extra tijd, neemt u dan contact op 
met Ernie Wielenga-van Velzen. Tel: 06-41346016; email: erniecj@hotmail.com.  
Of met het kerkelijk bureau: 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 

mailto:erniecj@hotmail.com
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

