
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  18 nov. 2018 , 33e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor M. Hagen. 
 
Wij gedenken: 
Op 10 november is overleden: Helena Gerarda de Groot-Haket. Zij was 86 jaar. Samen met 
haar man Piet had zij jarenlang een kwekerij op de Veurseweg. 
De uitvaart was op vrijdag 16 november in de Sint Martinuskerk in Voorburg waarna zij is 
begraven op Noorthey in Leidschendam. 
 
Op 12 november is overleden: Petronella Gerardina Jorrtisma-Delwel. Zij was 87 jaar. 
De uitvaart was op 17 november op crematorium Rhijnhof. 
 
Het altaarbloemetje is voor:  Mw. T. Smolders 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
- De deurcollecte is voor : de Nationale jongerencollecte. 
  Er wordt gecollecteerd voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het  
  eigen bisdom. Voor de ontwikkeling, voortgang en toekomst van jongerenprojecten in het  
  bisdom en op nationaal niveau (waardoor jongeren zich gesterkt voelen in hun geloof) is  
  brede financiële steun noodzakelijk. 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 18 nov  t/m 25 nov. 
Zondag 18 nov. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  20 nov. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 21 nov. 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Donderdag 22 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 25 nov. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 18 nov.  t/m 25 nov. 
Maandag 19 nov. om 20.00 uur: Stuurgroep Liturgie op de pastorie 
Dinsdag 20 nov. om 19.45 uur-22.15 uur: repetitie Laurentiuskoor;  DIT KEER IN DE KERK 
Woensdag 21 nov. om 19.30 uur: Pastoraatgroep op de pastorie 
Zaterdag 24 nov. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 



KOFFIEOCHTEND IN HET PLUSPUNT 
Op woensdagmorgen 21 november 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  
 
 
 
Expositie Franja Mora t/m zondag 18 november 
 

 
 
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 
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