De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering : zondag 13 jan. 2019 , Doop van de Heer
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pater Piet Magnin
Het altaarbloemetje is voor: mw. P. Lempke
- De collecte is voor onze Parochiekern

Mededelingen
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
Wereldwinkel: vandaag i.p.v. vorige week, kunt weer artikelen kopen van
de Wereldwinkel na de viering in het Bondsgebouw.
Veertigdagenkalender 2019
Ook dit jaar maken we vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten een
Veertigdagenkalender. Het thema is ‘Delen’. Op 3 maart a.s. zal de kalender uitkomen.
Dit keer zijn alle afbeeldingen in kleur, behalve natuurlijk als het niet de bedoeling is.
Iedereen die mee wil doen en een kalenderblad wil vullen met een mooie tekst, een heel
kort verhaal, een gedicht, een cartoon of een andere afbeelding mag iets inleveren. Dat
moet wel voor 31 januari a.s. Freek Bakker heeft, net als vorig jaar, de leiding van dit
project. Zijn e-mailadres is: f.l.bakker51@hotmail.com, zijn telefoonnummers zijn:
5761130 of 06-13805668.

Actie kerkbalans start 19 januari
In het weekend van 19 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start.
U ontvangt dan een enveloppe hierover in de brievenbus. De voorbereidingen hiervoor zijn
in volle gang.
Vieringen in onze parochiekern week 13 jan t/m 20 jan.
Zondag 13 jan. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 15 jan. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 17 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 20 jan. om 11 uur : Eucharistieviering (gezinsviering)in de H. Laurentiuskerk

27 januari oecumenische viering om 10.30 uur
We wijzen u er vast op dat over twee weken, op 27 januari, de zondagse viering in de H.
Laurentiuskerk begint om 10.30 uur. Het is een oecumenische viering in het kader van de
Week van Gebed voor de eenheid. Voorgangers zijn ds. Anki Peper, ordinand Matthias Thijs
en pastoraal werker Dirk Gudde, met medewerking van het r.k. Laurentiuskoor en de
protestantse Cantorij. Op de vooravond, zaterdag 26 januari, is er om 19.00 een
eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk.
AGENDA week 13 jan. t/m 20 jan.
Woensdag 16 jan. om 20.00 uur: Vergadering Pastoraatgroep op de pastorie
Zondag 20 jan. om 09.30 uur: Start Gezinscatechese in het Bondsgebouw
Iedere week :
Repetitie Dameskoor op maandag van 13.30 tot 14.30 in het Bondsgebouw
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw
Ingezonden:

PreMarriage Course in Rotterdam vanaf 1 februari 2019 voor de aanstaande echtparen
uit ons Bisdom . Deze PreMarriage Course is bedoeld voor alle aanstaande echtparen die
willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Aanmelden kan heel gemakkelijk via de
Bisdom-website: www.bisdomrotterdam.nl.
De Cursus vindt plaats op vrijdagavonden, van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie: in Leidschenveen. Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u mij goed
bereiken via mijn e-mail adres t.visser@bisdomrotterdam.nl Met hartelijke groet, Tjeerd
Visser ,vicaris-generaal
KOFFIEOCHTEND 16 januari in het Pluspunt
Ook in 2019 kunnen de koffieochtenden in het Pluspunt nog even doorgaan.
Op woensdagmorgen 16 januari 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. De data voor de eerstvolgende keren zijn 20 februari
en 20 maart. Bernard Warmerdam, Tel.: (071) 5313026
Debatavond over de Armoede in Voorschoten in het Bondsgebouw
Op dinsdag 22 januari a.s. organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten
om 20.00 uur in het Bondsgebouw een Debatavond over de armoede in Voorschoten.
Hoewel de economische crisis wat achter de rug is, hebben nog veel mensen moeite om de
financiële eindjes aan elkaar te knopen. Wat doen we daar aan? En wat kunnen we er nog
meer aan doen? Wethouder Nanning Mol en Tiny de Meijer, een van de twee coördinatoren
van de Voorschotense afdeling van Schuldhulpmaatje, zullen hierover met elkaar in discussie
gaan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------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

