
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                De Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 11 aug. 2019, 19e zondag door het jaar 
Feestdag H. Laurentius 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

Wij gedenken: 
Op 5 augustus 2019 is overleden op 94-jarige leeftijd Johanna Maria Hofman. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op 9 augustus in de H. Laurentiuskerk. 
 
 Het altaarbloemetje is voor: mw. C.  Zonneveld 
 
De collecte is voor onze Parochiekern 

  
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag 14 september 
Op zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Onze Laurentiuskerk en het 
kerkhof zijn dan weer te bezichtigen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een paar uurtjes 
willen helpen met koffieschenken of rondleiden in de kerk. Er hebben zich al een aantal 
vrijwilligers gemeld maar dat is nog niet genoeg. 
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Ernie Wielenga, 06-41346016, 
erniecj@hotmail.com of Tilly ten Thije, 071-5612508, kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 11 aug.  t/m 18 aug 
Zondag 11 aug.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

               Feestdag H. Laurentius. 
Dinsdag 13 aug. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 14 aug. om 15.00 uur: viering in huize Foreschate 

Donderdag 15 aug. om 09.00 uur: Maria-Hemelvaart,  
                                                    Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 18 aug. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
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AGENDA  week 11 aug t/m 18 aug 
Zondag 11 aug. om 17.00 uur: Laurentius Barbecue  
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 
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