
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering : zondag  2 dec. 2018 , 1e zondag van de Advent 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Voorganger Pastoor M. Hagen 
 
Wij gedenken: Adrianus Nicolaas Albertus de Bruijn. 
Aad is geboren op 9 januari 1940 in Voorschoten en woonde op het Sperwerpad.  
Hij is op 25 november 2018 overleden in Voorschoten. Aad is onverwachts overleden.  
Hij stond altijd voor iedereen klaar en was een zorgzame man. Zijn familie was hem dierbaar  
en zijn kleinkinderen waren zijn lust en zijn leven. Een geliefde man, die we zullen missen. 
De uitvaart was op zaterdag 1 december in de H. Laurentiuskerk waarna hij is begraven op ons 
parochiekerkhof. 

 
Het altaarbloemetje is voor: Mevrouw De Heer 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering kunt nog leuke cadeautjes kopen bij de koffie in het bondsgebouw. 
 
De Augustinus 
Het Kerstnummer van de Augustinus ligt weer voor u klaar in de kerk. 
 
Advent Carol Service 2 december 
Op zondagavond 2 december om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse Advent Carol Service in de 
H. Laurentiuskerk m.m.v. De Leidse Cantorij o.l.v.  H. Brons; voorgangers zijn  
Ds. Willem De Boer en Dirk Gudde, pw.; Een viering met veel Engelstalige kerstliederen. 
Voor meer informatie zie De Augustinus, blz 21. 
 

Gezinsviering 9 december 

Op zondag 9 december is er weer een gezinsviering om 11 uur.  

Het thema is: "Open your eyes" 

 
Vieringen in onze parochiekern  week 2 dec.  t/m  9 dec. 
Zondag 2 dec. om 19.00 uur: Advent Carol Evensong in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 4 dec. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 6 dec. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 9 dec.  om 11 uur : Gezinsviering,  Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 



AGENDA  week 2 dec. t/m 9 dec. 
Maandag 3 dec. om 11.00 uur: Liturgisch Bijbellezen op de pastorie 
Dinsdag 4 dec. om 19.45 tot 22.15 uur: repetitie Laurentiuskoor in het Bondsgebouw 
Donderdag 6 dec. om 19.30 uur: Christelijke meditatie in het Pluspunt 
Zaterdag 8 dec. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Zondag 9 dec. om 09.30 uur: 1e bijeenkomst 1e H. Communie voorbereiding 
                                                     in het Bondsgebouw. 
 
Peperbus achter in de kerk 
Sinds enige tijd staat achter in de kerk een informatiezuil. 
Vanaf deze week staan daar vacatures op voor vrijwilligers in onze parochiekern . 
Neemt u eens een kijkje of er iets geschikts voor uw bij is. U kunt een informatiebriefje 
over de vacature meenemen. 
 
 
Vrijwilligersavond zaterdag 16 februari 2019 
Houdt u deze datum alvast vrij? 
Zie de Augustinus, blz. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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