
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering : zondag  22 december 2019 , 4e zondag van Advent 
H. Laurentiuskerk  om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

Wij gedenken: 
Op 13 december is overleden op 94-jarige leeftijd: Hendrikus Theodorus de Wilde. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 20 december in de H. Laurentiuskerk. 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
 
Adventsactie 2019: Toegankelijke en betaalbare zorg in Niger. 
Dit jaar heeft de MOV Augustinus gekozen voor dit project in Niger. Het is een van de 
projecten van de Adventsactie 2019. Uw steun geeft hoop aan moeder en kind. 
Gezondheidszorg en medicijnen zijn in Niger voor veel mensen slecht bereikbaar. In de 
gemeenschappen Tambole en Dogona wil CADEV Niamey (caritas in Niger) medicijnen 
beschikbaar stellen. Ook willen ze investeren in goede bevallingszorg om moeder- en 
kindersterfte te verminderen. Gezondheidswerkers richten zich op bewustwording en 
gedragsverandering van de gemeenschap, om zo besmettelijke ziektes te voorkomen. 
Tijdens de vieringen met Kerst zullen er deurcollectes worden gehouden. Ook staat de 
olifant weer achter in de kerk en hangt de poster er. Er liggen flyers en andere informatie om 
mee te nemen. 
Dit project wordt van harte bij u aanbevolen! 
 
 

Mededelingen  
 

Na de viering vandaag op 22 december  bent u van harte welkom bij de koffie in het 
Bondsgebouw. Op 25 en 26 december is er geen koffiedrinken. 
 

Kindje wiegen  
Voor de allerkleinsten op Eerste Kerstdag om 14.00 uur  in de H. Laurentiuskerk. Peuters en 
kleuters kunnen zich verkleden als herders, engeltjes en Jozef of Maria. We zingen 
kerstliedjes en we luisteren naar het kerstverhaal rond de kerststal. Zo brengen we het 
kerstverhaal tot leven voor jong en oud. Van harte welkom in de H. Laurentiuskerk! 
 

Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 
Na de viering van 11 uur is er een nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw. 
Met  oliebollen en een drankje proosten we op het nieuwe jaar. 
U bent van harte welkom! 
 
 



Aankondiging Gespreksgroep voor ouders :” Geloven vandaag” 
Voor de meeste ouders met thuiswonende kinderen zijn momenten van bezinning schaars. Maar een 
leven met veel taken en verantwoordelijkheden kan anderzijds juist aanleiding geven tot allerlei 
vragen! Om elkaar te kunnen ontmoeten en een goed gesprek te voeren, hebben Juliette van 
Deursen en Govert-Jan de Vrieze de gespreksgroep “Geloven vandaag” opgericht. De gespreksgroep, 
bestaande uit ongeveer 10 personen, komt 4 tot 5 maal per jaar bijeen, om met elkaar te spreken 
over allerlei geloofsonderwerpen. Een en ander wel in voortdurende verbinding met het leven van 
alledag, waar het geloof geleefd en beleefd wordt. De bijeenkomsten zullen 's avonds plaatsvinden 
op de pastorie, Leidseweg 102. Exacte data worden nader bekend gemaakt. Hebt u interesse, neemt 
u dan contact op met Juliëtte of Govert-Jan. Van harte welkom! 
Contactgegevens: Juliette van Deursen (juliettevandeursen@planet.nl / 06 10 24 75 30) of Govert-Jan 
de Vrieze (gjdevrieze@yahoo.com / 06 48 13 36 88) 

 
 
 
Vieringen in onze parochiekern  week 22 dec  t/m 29 dec 
Dinsdag 24 dec.  om 16.30  uur : Kinderkerstviering in de H. Laurentiuskerk 
                               Om 19.00 uur : Gezinsviering met woord en gebed in de H. Laurentiuskerk 
                               Om 22.30 uur : Nachtmis in de H. Laurentiuskerk 
Woensdag 25 dec. 1e Kerstdag om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 26 dec 2e Kerstdag om 11.00 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 29 dec. om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 22 dec. t/m 29 dec. 
Woensdag 25 dec. om 14.00 uur: Kindjewiegen in de H. Laurentiuskerk 
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 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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