
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag 24 nov. 2019 , Christus Koning 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; Kapelaan B.  Plavčić 

-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan volgende week zondag in de kerk. 
 

Kerstkaarten te koop 
Achter in de kerk zijn weer kerstkaarten te koop voor 50 cent per stuk. 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 24 nov.  t/m 1 dec. 
Zondag 24 nov.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag  26 nov. om 19.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 28 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 dec.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                            om 19.00 uur: Advent Carol Service Evensong in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 24 nov. t/m 1 dec. 
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 
Op zondag 1 december zal dominee Wim Jansen in het Spiritueel Café  spreken over zijn 
boek "Waar ben je nu? Over de dood van onze dierbaren"  in Het Kruispunt, Schoolstraat 2. 
De Kerk is open vanaf 15 uur. Aanvang 15.30 uur  De toegang is gratis. 
 

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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