
 
 
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 21 juli 2019 , 16e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen. 
 
Wij  gedenken: 
 
Hermina Sophia ( Mien) van den Bos - Kors werd geboren op 11 februari 1934 in Lissebroek.  

Mien groeide op in een gezin van 10 personen. Mien was het zesde kind.  

Begin jaren vijftig ging ze werken bij J.J. Krantz en Zonen, fabrikant van laken en wollen stoffen.  

Hier ontmoette ze Aad. Op 28 oktober 1959 trouwden Aad en Mien. Ze kregen twee zonen.  

Ze gingen wonen in Voorschoten aan de Leidseweg. In 2000 overleed haar man Aad.  

In 2017 verhuisde ze naar Topaz Vlietwijk. Ze was gek op haar kinderen en kleinzoon.  

Haar gezondheid ging achteruit. Ze is op 12 juli is ze rustig ingeslapen.  

De uitvaart was op 18 juli , waarna ze op het Parochiekerkhof werd begraven. 

 
Het altaarbloemetje is voor:  Kees de Bont 
 
De collecte is voor onze Parochiekern 
 
 
 

Mededelingen  
 

 
Laurentiusbarbecue op zondag 11 augustus 2019 
Graag zetten we een heerlijke en gezellige traditie voort en ontsteken we  

         zondag  11 augustus 17.00 uur!! de BBQ 

weer in de pastorietuin,  ter gelegenheid  van de feestdag van de H. Laurentius, patroon van 

onze parochiekern. Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de 

Anglicaanse parochie St. James, worden uitgenodigd zich aan te melden: jong en ouder. 

U kunt zich tot 6 augustus 2019 aanmelden bij het Kerkelijk Bureau, Leidseweg 102.  

Tegelijk uw bijdrage van € 10,00 p/p (kinderen tot 13 jr.  € 5 s.v.p. afgeven  i.v.m. de inkopen. 

Wij zorgen dan voor voldoende eten en drinken. De gezelligheid  en saamhorigheid maken 

we met elkaar!! Namens de Pastoraatgroep, Willeke Schrage , Diny Westgeest (werkgroep 

BBQ)  

 
 
 
 
 
 



Ingezonden: 

 

Beste parochianen, 

Afgelopen zondag was er een deurcollecte voor Fidesco / de missie van de familie Peter en 

Tessa Jansen. Mede dankzij een gulle gift van een echtpaar uit onze parochie heeft deze 

collecte het mooie bedrag opgeleverd  van € 768,22!  

Alle  goede gevers heel erg bedankt voor uw bijdrage. 

Werkgroep MOV. 

 
 
Vieringen in onze Parochiekern  week 21 juli t/m 28 juli 
Zondag 21 juli  11.00 uur Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  23 juli 19.00 uur Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 25 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag   juli 11.00 uur Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
Agenda week 21 juli t/m 28 juli 
Dinsdag 23 juli om 20.00 uur vergadering pastoraatgroep 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/

