De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering : zondag 24 febr. 2019 , 7e zondag door het jaar
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B. Plavčić.
Het altaarbloemetje is voor: mevr. J. van Bohemen
- De collecte is voor onze Parochiekern

Mededelingen
- Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
- De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag in de kerk.
HUISPAASKAARSEN bestellen

Vanaf zondag 24 februari zijn 4 weken lang de Huispaaskaarsen te bestellen.
De bestellijst ligt op de tafel achter in de kerk. Dit jaar zullen de Huispaaskaarsen tijdens de
Paaswake op zaterdagavond 20 april worden gezegend. Na de viering kunnen de kaarsen
tegen contante betaling worden meegenomen.
Kunt u niet bij de Paaswake aanwezig zijn, dan is er de mogelijkheid om met koster
Ernie Wielenga een andere afspraak te maken via het kerkelijk bureau: tel: 071-5612508
Vieringen in onze parochiekern week 24 febr. t/m 3 maart
Zondag 24 febr. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 26 febr. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 28 febr. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 3 maart om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Liturgisch bijbellezen is verzet naar maandag 11 maart ; onder leiding van Peter Winnubst.
AGENDA week 24 febr. t/m 3 maart
Dinsdag 26 febr. om 19.30 uur in het Bondsgebouw: ingebruikname orgel in de zaal met
openbare repetitie Laurentiuskoor.
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

Op dinsdag 26 februari:
Openbare koorrepetitie & ingebruikname orgel
in de grote zaal van het Bondsgebouw
Ingebruikname
Recent hebben de zusters van huize Bijdorp een fraai orgel van
orgelmaker Verschueren geschonken aan onze locatiekern. Dit orgel is
geplaatst in de grote zaal van het Bondsgebouw. Op dinsdag 26 februari
zal het orgel officieel worden overgedragen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Richard Bot en Louise
Hillen zullen het orgel demonstreren en het Laurentiuskoor geeft een mini-recital en wordt begeleid
op het nieuwe orgel.
Openbare koorrepetitie
Na de pauze vindt een openbare koorrepetitie plaats waar eenieder welkom is. Maak kennis met het
brede repertoire van het Laurentiuskoor. Zingen ontspant lichaam en geest!
Programma
19.15 19.30 19.45-20.30

20.30
21.00
22.00

inloop
koffie/thee met gebak
toespraak door Bernard Reuser voorzitter
beheercommissie, demonstratie door
Richard Bot en Louise Hillen, mini-recital
door het Laurentiuskoor
pauze, koffie/thee
openbare koorrepetitie
einde

Ingezonden:
Bedevaarten Banneux
eder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Een twee daagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019.
Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei
2019. Begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg
Een één daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2019. Begeleid door Pater C. Boomaerts cp.
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure
raadplegen. U kunt deze aanvragen bij: Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan; tel. 015 3693148 e-mail :
paula_opstal@hotmail.com, of bij: Dhr. G.J. de Bruijn; tel. 070 3205872 ;e-mail :
gerard.debruijn@planet.nl

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

