
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

 
Viering: zondag 29 dec. 2019, Feest van de H. Familie  
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

 

Wij gedenken: 

Op 23 december 2019 is overleden op 70-jarige leeftijd Kees de Bont. 

De uitvaart is op maandag 30 december om 11.00 uur in de H. Laurentius kerk  

 
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. 
 
- De Wereldwinkel is verplaatst naar zondag 12 januari. 
 
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!  

 
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! 
 
 
 
 
 
 



Vieringen in onze Parochiekern week 29 dec.  t/m 5 januari 
Zondag 29 dec.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 31 dec om 19.00 uur: Oudejaarsavondviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 1 jan. om 11. 00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Donderdag 2 jan.  om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 5 jan.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 29 dec. t/m 5 jan. 
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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