
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 15 dec. 2019, 3e zondag van de Advent 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger pastoor Michel Hagen. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor: Adventsactie voor Niger 

 
Adventsactie 2019:  

Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger.  
Dit jaar heeft de MOV Augustinus gekozen voor dit project in Niger, dat onderdeel is van het 
algemene thema Zorg(en) voor moeders en kinderen. Dit thema omvat projecten voor 
(aanstaande) moeders en jonge kinderen in 4 verschillende landen: El Salvador, Somalië, 
Peru en Niger. Veel inwoners in deze landen hebben te maken met werkloosheid, 
bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan voedsel. 
In Niger zijn dorpen soms 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. 
Vandaag en tijdens de vieringen met Kerst zullen er deurcollectes worden gehouden. Ook 
staat de olifant weer achter in de kerk en hangt de poster van de Adventsactie er. Er liggen 
flyers en andere informatie om mee te nemen. 
Dit project wordt van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV H. Augustinus. 

 

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

Diaken Peter Winnubst is nieuwe locatiereferent in onze Parochiekern 
Afgelopen zondag is meegedeeld dat Diaken Peter Winnubst per 1 januari 2020 de nieuwe 
locatiereferent voor Voorschoten zal zijn. Hij zal dit combineren met locatiereferent zijn in 
Oegstgeest. Hij is aanwezig in Voorschoten op maandag en woensdag. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw, op zondag 5 januari, kunt u nader met 
hem kennismaken. 
 

Oudejaarsavond 2019 
Het is intussen een goede traditie geworden: op Oudejaarsavond vieren wij een dienst in 
oecumenisch verband. Als broeders en zusters uit de Protestantse en Rooms-Katholieke 
traditie komen wij samen. In woorden, liederen, muziek, door schriftlezing, gebed en 
overdenking kijken wij terug op het jaar dat achter ons ligt. Maar niet alleen dat.  



We kijken ook vooruit, want geloof zou geen geloof zijn als er niet tenminste ook 
toekomstperspectief in doorklinkt. De viering wordt geleid door ds. Willem de Boer en 
gebedsleider Joost Naber. We komen dit jaar samen in de H. Laurentiuskerk.  
De aanvangstijd is 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom!  
 

Attentie: 
- De gezinskerstviering op 24 december 2019 van 19.00 uur is in 
  tegenstelling wat in de Augustinus staat een gebedsviering in plaats  
  van een Eucharistieviering. 
- En de Oecumenische viering op 31 december is om 19.00 uur 
 

Nieuwjaarsreceptie zondag 5 januari 
Op zondag 5 januari is er de traditionele nieuwjaarsreceptie na de zondagsviering in het 
Bondsgebouw. U bent van harte welkom om elkaar weer de beste wensen over te brengen 
onder het genot van een drankje en met een heerlijke oliebol! Ook een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met onze nieuwe locatiereferent Diaken Peter Winnubst. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 15 dec.  t/m 22 dec. 
Zondag 15 dec.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 dec. om 19.00 uur: Boeteviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 19 dec. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 22 dec.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 15 dec t/m 22 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: 
 

KOFFIE-OCHTENDEN IN HET PLUSPUNT op 18 december 
Op woensdagmorgen 18 december a.s. is er weer een koffieochtend in de grote ruimte van het 

Pluspunt, ingang Abraham van der Hulstlaan achter de Ontmoeting. Vanaf 10.00 uur staat de koffie 

gereed en is iedereen welkom.   

De daaropvolgende koffieochtenden zijn, onder voorbehoud, op de woensdagen 15 januari, 19 

februari en 18 maart 2020 vanaf 10.00 uur. 

Bernard Warmerdam 

Tel.: (071) 5313026  

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