
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 3 november 2019, 31e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor Michel Hagen 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

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

 
- De Augustinus van november ligt voor in de kerk. 
 

Wereldwinkel 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
Gesprekstafel op zondag 3 november 
Gesprekstafel op zondag 3 november 

In september vond de 1e gesprekstafel plaats na afloop van het koffiedrinken op zondag.  

Het onderwerp was: voel ik mij nog thuis in de kerk. Het was een goed gesprek met veel deelnemers 

waarin ieders mening werd gerespecteerd. 

Op zondag 3 november wil de Pastoraatgroep weer in gesprekstafel organiseren met als onderwerp 

het vertrek van pastoraal werker Dirk Gudde. Ook praten we over wat wij verwachten van een pastor 

in onze Parochiekern.  

Waar hebben wij behoefte aan? Dit met het oog op de toekomst. 

De gesprekstafel is van 12.30 tot 13.15 uur in zaal 2/3 in het Bondsgebouw, na de koffie. 

U bent van harte welkom! 

 

Ziekenzalving 7 november: aanmelden kan nog 
Op donderdag 7 november is om 09.30 uur in de H. Laurentiuskerk een seniorenviering. 
Tijdens deze viering vindt de ziekenzalving plaats voor degene die zich hiervoor hebben 
aangemeld. U kunt zich via het kerkelijk bureau nog aanmelden hiervoor. 
Via kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of telefonisch 071-5612508. 

 
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. 
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Vieringen in onze Parochiekern week 3 nov.  t/m 10 nov 
Zondag 3 nov.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 3 nov. om 13.00 uur: Doopviering van Oscar van Luin 
Dinsdag 5 nov.  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 6 nov 15.00 uur : viering in huize Foreschate 
Woensdag 6 nov. om 19.00: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 7 nov. om 09.30 uur: Seniorenviering met ziekenzalving;  
                                                           Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 10 nov.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 3 nov.  t/m 10 nov. 
Zondag 3 nov. om 12.30 uur: Gesprekstafel in het Bondsgebouw 
Maandag 4 nov. om 11.00 uur: Liturgisch Bijbellezen in de pastorie. 
Zondag 10 nov. om 12.00 uur: Afscheidsbijeenkomst Dirk Gudde in 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 
 
 

Ingezonden berichten: 
 

Sint-Maarten op 10 november in Het Kruispunt 

Ken je het spannende verhaal van ridder Maarten? Hoe hij op een nacht een arm iemand in 

de barre kou zag liggen? Iemand die bijna bevroor? Ridder Maarten heeft hem gered en van 

af toen heet hij Sint-Maarten. Op zondagmiddag 10 november om 16.30 uur kun je alles 

horen en zien van deze ridder in de kerk het Kruispunt. Er is een spannend verhaal, we 

maken lampions en lopen daarmee rond de kerk en daarna eten we sint-maartensoep. 

Kinderen t/m groep 6 (ongeveer): jullie zijn van harte welkom, samen met pappa’s, 

mamma’s, opa’s of oma’s!!  Met vriendelijke groet, Ds. Anki Peper. 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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