
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 1 dec. 2019, 1e zondag van de Advent 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger pastoor Michel Hagen 
 
Wij gedenken: 
Als gevolg van een ernstige ziekte is op 16 november jl. overleden Franja Mora. 

Franja was echtgenoot van Liduin. Hij was ook vader, schoonvader en opa. 

Franja was een beminnelijke man met een zorgzaam oog voor anderen. 

Hij was een veelzijdig kunstenaar. Na de uitvaartplechtigheid op 22 november, in de aula van 

begraafplaats Rosenburgh, is Franja naar zijn laatste rustplaats gebracht. 

Moge hij opgenomen zijn in Gods liefde.  

-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 
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. 
 
Adventsactie 2019: Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger. 

De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde 

gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt 

grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke 

ontwikkelingsorganisatie CADEV Niamey (de regionale tak van Caritas in Niger) de bereikbaarheid 

van medische zorg verbeteren. CADEV willen gezondheidzorg en medicijnen toegankelijk en 

betaalbaar maken voor de mensen in Niger o.a. ook door essentiële medicijnen gratis beschikbaar te 

stellen. Ook willen ze meer doen aan ziektepreventie door lokale gezondheidswerkers op huisbezoek 

te laten gaan en groepsgesprekken te organiseren. Met deze en andere middelen werken ze aan 

bewustwording en gedragsverandering. Ook adviseren de gezondheidswerkers over gezonde 

voeding, ze signaleren ziektes en zorgen dat daar actie op wordt ondernomen. 

Op zondag 1 december deelt de werkgroep MOV een attentie uit om aandacht te vragen voor de 

Adventsactie. Deurcollectes zullen worden gehouden op 15 december en tijdens de vieringen met 

Kerst. 

 
 
 



Vieringen in onze Parochiekern week 1 dec. t/m 8 dec. 
Zondag 1 dec.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                           Om 19.00 uur: Advent Carol Service mmv Leidse Cantorij  
                                                      in de H. Laurentiuskerk. 
Dinsdag 3 dec.  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 4 dec om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 

     Het thema is: Kinderen van deze wereld. 
Donderdag 5 dec. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 8 dec.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 1 dec. t/m 8 dec. 
Maandag 2 dec. om 11 uur: Liturgisch Bijbellezen in de 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 
 
 

Ingezonden: 
 

Spiritueel Café op zondag 1 december om 15.30 uur 
Op Zondag 1 december is in “Het Kruispunt” (Schoolstraat 2 Voorschoten) het Spiritueel 
Café; aanvang 15:30 uur. Zaal open vanaf 15 uur. 
Het onderwerp is: “Waar ben je nu?” – over de dood van onze dierbaren. 
Spreker is Wim Jansen Theoloog, schrijver en dichter. 
Wim Jansen is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige 
Koorkerkgemeenschap in Middelburg en hij schrijft voor www.ongrond.nl een website over 
contemplatie en mystiek 
 

Advent Carol Service 1 december om 19.00 uur 
Op zondag 1 december is de jaarlijkse Advent Carol Service in de H. Laurentiuskerk. 
De Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons verzorgt de muziek waarbij ook Engelse Adventsliederen 
ten gehore worden gebracht. De toegang is gratis en er is een collecte om de onkosten te 
dekken. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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