
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  9 dec. , 2e van de Advent 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger kapelaan B.  Plavčić 

 Het altaarbloemetje is voor:  Mw. Krijgh 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 
-  De Deurcollecte is voor : Adventsactie 
   Zoals u in de “Augustinus” van november en december hebt kunnen lezen, steunen wij dit  
   jaar als parochie , en dus ook als parochiekern, het bisschoppelijk adventsproject CECYDAR    
   in Kigali, Rwanda. Dit door Rwandezen zelf opgerichte centrum vangt al vele jaren  
   straatkinderen op en brengt hen binnen een paar maanden weer in de veilige omgeving  
   van een gezin. Onze bijdrage is bedoeld voor de aanleg/renovatie van de water- en  
   elektriciteitsvoorziening in het centrum. 
   De deurcollectes na de vieringen van 9, 16, 23 en 25 december zijn bestemd  
   voor deze actie. Wij bevelen ze van harte bij U aan en bedanken u bij voorbaat voor 
   uw bijdragen.    Werkgroep MOV. 
  

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
Praatje bij de koffie: Af en toe zullen we (de Pastoraatgroep) het gezamenlijke koffiedrinken 
gebruiken om u kort over zaken bij te praten. We doen dat niet elke zondag, en ook zo, dat 
er voldoende ruimte blijft voor de koffie en de ontmoeting. 
Deze keer zullen we u kort informeren over het project “Gezinscatechese” dat in 2019 van 
start gaat.  
 
Vieringen in onze parochiekern  week 9 dec.  t/m 16 dec. 
Zondag  9 dec. om 11 uur : Gezinsviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 11 dec. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 12 dec. om 15.30 uur : Adventsviering in huize Adegeest 
Donderdag  13 dec. om 09.30 uur: Seniorenviering; Eucharistieviering in de  
H. Laurentiuskerk 
Zondag 16 dec.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Gezinsviering 9 december 

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

Het thema is: “Maak de weg vrij voor Jezus” 

 



Seniorenviering 13 december 
Op donderdag 13 december is er om 9.30 uur een seniorenviering. 
Na afloop is er koffie in het Bondsgebouw. 
Er is dan geen viering om 9.00 uur! 
 
AGENDA  week  9  dec. t/m 16 dec.  
Iedere dinsdagavond repetitie Laurentiuskoor om 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Iedere maandagmiddag repetitie Dameskoor om 13.30-14.30  uur in het Bondsgebouw 
(niet op 10 dec.) 
Zaterdag 15 dec. om 16.00 uur :  Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
http://www.rkvoorschoten.nl/

