
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 4 aug. 2019, 18e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen. 
 
  
De collecte is voor onze Parochiekern 

 
Het altaarbloemetje is voor Dhr. en mevr. van Schaijk 

 
Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het Bondsgebouw  
 

Barbecue zondag 11 augustus om 17.00 uur; graag VOOR 6 aug opgeven! 
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 aanmelden (maandag 5 augustus is de laatste dag) 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)  

 
 
Vieringen in onze Parochiekern  week 4 aug  t/m 11 aug 
Zondag 4 aug om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 6 aug om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 7 aug om 15.30 uur: viering in huize Adegeest 
Woensdag 7 aug om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag  8 aug om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 11 aug om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 



AGENDA  week 4 aug t/m 11 aug 
Maandag 5 aug om 11 uur: Liturgisch Bijbellezen in de pastorie. 
Zondag 11 aug om 17.00 uur: Barbecue in de pastorietuin bij het Bondsgebouw 
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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