
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 8 dec. 2019, 2e  zondag van de Advent 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; gezinsviering; voorganger kapelaan B.  Plavčić 

 
Wij gedenken: 
Op 3 december is overleden op 59-jarige leeftijd: Jean Paul Happel. 
De uitvaart is op dinsdag 10 december om 14.30 uur in de H. Laurentiuskerk 
 
Op 4 december is overleden op 88-jarige leeftijd: Plony v.d. Ploeg-v.d. Geest. 
De uitvaart is op woensdag 11 december om 14.00 uur in de H. Laurentiuskerk 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

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

De Augustinus 
Wat later dan u gewend bent, ligt de Augustinus van december in de kerk. 
 

ATTENTIE: 
In tegenstelling tot wat in de Augustinus staat over de aanvang van de Gezinsviering op 
dinsdag 24 december; De gezinsviering is op Kerstavond 24 december NIET om 19.30 uur 
maar om 19.00 UUR! 
 

Kerkelijk bureau vrijdag 13 december beperkt open 
In verband met cursus zal het Kerkelijk Bureau op vrijdag 13 december gesloten zijn tussen 
10.00 en 12.00 uur. 
 

Adventsactie 2019: Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger.  
Dit jaar heeft de MOV H. Augustinus gekozen voor dit project in Niger, dat onderdeel is van 
het algemene thema Zorg(en) voor moeders en kinderen. Dit 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. 
De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn 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. 
Deurcollectes zullen worden gehouden op 15 december en tijdens de vieringen met Kerst. 
Dit project wordt van harte bij u aanbevolen door de werkgroep MOV H. Augustinus. 
Vieringen in onze Parochiekern week 8 dec.  t/m  15 dec. 
Zondag 8 dec. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
                       Gezinsviering: Maakt zijn paden recht! 
Dinsdag 10 dec om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 11 dec. om 15.00 uur: Adventsviering in Huize Foreschate 
          Om 15.30 uur: Adventsviering in Huize Adegeest 
Donderdag 12 dec. om 09.30 uur: Seniorenviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
(Geen viering om 9 uur) 
Zondag 15 dec.  om 11 uur : Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

Kerstkaarten te koop 
Achter in de kerk zijn nog kerstkaarten te koop voor 50 cent per stuk. 
 

AGENDA  week 8 dec. t/m 15 dec. 
Zondag 8 dec. om 09.30 uur: Bijeenkomst 1e. H. Communie voorbereiding 
                                                   in het Bondsgebouw. 
Woensdag 11 dec. om 19.30 uur: Vergadering Pastoraatgroep in de pastorie. 
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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