De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Vieringen:
zaterdag 26 jan., 3e zondag door het jaar (vooravond)
H. Laurentiuskerk om 19.00 uur : Eucharistieviering
Voorganger pastoor Michel Hagen

zondag 27 jan. 2019 , 3e zondag door het jaar
H. Laurentiuskerk om 10.30 uur : Oecumenische viering; zondag van de Eenheid
Voorgangers: Dirk Gudde, p.w., dominee Anki Peper, dhr. ordinand Matt Thijs
Het altaarbloemetje is voor: Mw. Van Haastrecht
- De collecte is voor onze Parochiekern
Op 20 januari is overleden mevrouw Anna Catharina Maria Reith – Smit.
Zij werd 93 jaar. De uitvaart was op zaterdag 26 januari in Delft, waarna zij is begraven
op ons parochiekerkhof.

Mededelingen
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
De Augustinus van februari ligt voor u klaar in de kerk.
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week weer in de kerk.
Van de Voedselbank ontvingen wij het volgende wensenlijstje:
HOUDBARE MELK, BESCHUIT, FRUIT in BLIK, HAGELSLAG, JAM
KOFFIE, THEE, RIJST
Natuurlijk zijn wij met andere levensmiddelen ook blij. Bij voorbaat hartelijk dank namens het team
van de voedselbank en cliënten. Vriendelijke groet Marjo Vonk

Vieringen in onze parochiekern week 27 jan. t/m 3 febr.
Zondag 27 jan. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 29 jan. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 31 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 3 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk

AGENDA week t/m 27 jan. t/m 3 febr.
Dinsdag 29 jan. om 14.00 uur: Leesgespreksgroep op de pastorie
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 BondsgebouwChristelijke
meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------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

