De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering : zondag 10 februari , 5e zondag door het jaar
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B. Plavčić
Wij gedenken:
Op 4 februari is op 73-jarige leeftijd overleden Gemma Cornelia Maria Duynisveld-van Benten.

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 12 februari om 11 uur in de H. Laurentiuskerk.
Het altaarbloemetje is voor: Mw. Happel
Vandaag worden gedoopt:
Troy van Koppen
Bas van Fraassen
- De collecte is voor onze Parochiekern

Mededelingen
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
Vieringen in onze parochiekern week 10 feb. t/m 17 febr.
Zondag 10 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
om 13 uur: Doopviering van Bas van Fraassen en Troy van Koppen
Dinsdag 12 feb. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Woensdag 13 febr. 15.00 uur : viering in huize Foreschate
Donderdag 14 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 17 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk

AGENDA week 10 febr. t/m 17 febr.
Zondag 10 febr. om 09.30 uur: Voorbereiding 1e H. Communie in Bondsgebouw
Zaterdag 16 febr. om 20.00 uur: Vrijwilligersavond in het Bondsgebouw
Zondag 17 febr. om 09.30 uur: Gezinscatechese in het Bondsgebouw/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 Bondsgebouw
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw

Oproep: vrijwilligers gevraagd
Vacatures lectorengroep
De lectorengroep is op zoek naar een of meerdere nieuwe lectoren. De taken van een lector
tijdens een viering zijn: het lezen van de eerste en tweede lezing, het uitspreken van de
voorbeden en het assisteren bij het uitreiken van de communie. Heeft u een goede
voorleesstem en heeft u interesse om lector te worden, neem dan contact op met de
contactpersoon van de lectoren: Jan Iemenschot, tel. 071-5616921, e-mail: iemen@xs4all.nl.
Ingezonden:
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

