
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
               de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 10 nov. 2019, 32e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor M. Hagen 
 
Wij gedenken: 
Op 5 november is op 82-jarige leeftijd overleden: Cornelis Johannes Janmaat. 
Hij woonde met zijn vrouw op de Schoolstraat. Kees was een beminnelijk mens en heel actief 
in onze parochiegemeenschap. Jarenlang ging hij voor in Woord en Communievieringen, was 
lector en zorgde voor de vieringboekjes van Vojoko en later Respons waar zijn dochter Ingrid 
lid van was. De uitvaart is op dinsdag 12 november om 11 uur in de H. Laurentiuskerk 
waarna hij wordt begraven op het parochiekerkhof. 
 
Op 1 november is op 74-jarige leeftijd overleden: Johanna Maria George-Bouman. 
De uitvaart was op zaterdag 9 november in de H. Laurentiuskerk. 
 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor: Zondag voor de Oecumene 

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

Zondag 10 november afscheidsbijeenkomst Dirk Gudde 
U bent van harte uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst voor pastoraal werker 
Dirk Gudde op zondag 10 november van 12.00 – 14.00 uur in het Bondsgebouw. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de Eucharistieviering van 11.00 uur. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 10 nov. t/m 17 nov. 
Zondag 10 nov.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 12 nov. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 13 nov.  om 15.00 uur: viering in huize Foreschate 
Donderdag 14 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 17 nov. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
              Gezinsviering: thema: Blijven geloven en hopen 
 
 
AGENDA  week 10 nov. t/m 17 nov. 
Zondag 17 nov. om 09.30 uur: Gezinscatechese in Bondsgebouw en pastorie 
Zondag 17 nov. om 20.00 uur: Orgelconcert van Wim Loef i.s.m. Voorschotens Kamerkoor 



                                                       In de H. Laurentiuskerk 
Woensdag 13 nov om 19.30 uur: Vergadering Pastoraatgroep 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 
 
 

Orgelconcert Wim Loef op zondag 17 november 
Zondag 17 november organiseert de Stichting Laurentius Orgelconcerten weer een concert 
in de H. Laurentiuskerk. Dat wordt het laatste concert van het seizoen 2019. Wim Loef speelt 
op het Mitterreither van den Brink orgel werken van Bach, Johann Sebastiaan en Carl Philip 
Emmanuël,  Alexandre Boëly en Bert Matter. Ook begeleidt hij het Voorschotens Kamerkoor 
dat in dit concert onze speciale gast is. O.l.v. Nico Hovius zingen zij de Heiligmesse Sankt 
Benardi von Offida, van Joseph Haydn (Hoboken XII:10).   
Het belooft een interessant en mooi concert te worden. De aanvang is om 20.00 uur, de 
Laurentiuskerk is vanaf half acht open. Halverwege is er een pauze om de benen wat te 
kunnen strekken. Het concert is als gebruikelijk vrij toegankelijk, maar na afloop is er wel een 
deurcollecte om de kosten van dit concert wat op te kunnen vangen, immers: een orgel leeft 
van de lucht, maar een orgelcommissie helaas niet. Voor verdere info zie de website 
www.laurentiusorgelconcerten.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 
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