
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  25 nov 2018, Christus Koning  
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur;  voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

 
 Het altaarbloemetje is voor: Mw. Röhrmann 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. Daar is vandaag ook de 

reünie van de jongeren die dit jaar, samen met kapelaan Boris Plavčić, vanuit de parochie een 

bedevaart hebben gedaan naar Medjugorje. Na het eerste kopje koffie, vanaf ongeveer half een, 

zullen zij een presentatie geven (van ongeveer 35 minuten). Daarmee willen zij ook alle parochianen 

bedanken die de reis ondersteund hebben. 

 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag in de kerk. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 25 nov  t/m 2 dec. 
Zondag 25 nov. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 27 nov. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 29 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 2 dec.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 2 dec. om 19.00 uur: Advent Carol Evensong in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 25 nov. t/m 2 dec. 
Dinsdag 27 nov. om 14.00 uur: Leesgespreksgroep Laurentius in de pastorie 
Dinsdag 27 nov. om 19.45 uur - 22.15 uur: repetitie Laurentiuskoor in het Bondsgebouw 
Zaterdag 1 dec. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gezinscatechese, een nieuwe aanpak 
De gezinscatechese wordt voor alle dorpen van de parochie H. Augustinus centraal 
georganiseerd en is bestemd voor het hele gezin met kinderen in alle leeftijden tot 16 jaar 
en voor de ouders. Dit laatste is extra belangrijk. De tijden veranderen en ouders hebben 
vaak niet meer dezelfde kerkelijke bagage als de voorgaande generaties. Bovendien stelt de 
huidige tijd nieuwe vragen aan het geloof. Ook leert de ervaring dat als ouders zich 
verdiepen in hun eigen geloof, dit ondersteunend werkt voor het geloof van hun kinderen. 
Ook nieuw is dat de catechese bedoeld is voor alle kinderen tot 16 jaar. De gezinscatechese 
kunt u zien als een 'éducation permanente’, een doorlopend traject voor het hele gezin. 
Instroom is altijd mogelijk.  
 
z.o.z. 
 
 
Wat betekent deze aanpak in de praktijk? 
 

Het gaat om 4 zondagochtenden in de periode januari t/m juni 2019 in het 
parochiehuis naast de Laurentiuskerk in Voorschoten (Het Bondsgebouw, Leidseweg 
102, 2251 LG Voorschoten).  

 
Van 09:30 – 10:40 uur is het catecheseprogramma voor de kinderen. Parallel loopt 
het programma voor de ouders. Dit zal laagdrempelig en tegelijk verdiepend zijn. Ook 
voor gemengde koppels is het aantrekkelijk om dit samen te volgen.  

 
Van 11:00 – 12:00 uur is de gezamenlijke Eucharistieviering in de Laurentiuskerk die 
maximaal 1 uur zal duren, een viering voor het hele gezin, voor ouders en kinderen. 

 
Vormelingen en communicanten bereiden zich op deze zondagochtenden voor op 
het Vormsel en op de Eerste Heilige Communie. Daarnaast hebben zij nog 
aanvullende (lokale) bijeenkomsten  

 
 
Aanmelden kan via de website: bit.ly/gezinscatechese. Communicanten en vormelingen dienen in 
beginsel uiterlijk op 6 december a.s. te worden aangemeld. Ook voor andere deelnemers stellen wij 
aanmelding voor die datum op prijs 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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