
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 

                                     KERSTMIS       
 

Viering : 24 dec, 25 dec en 26 dec 2019   
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De deurcollecte is vandaag voor de adventsactie, een project voor moeder en kind  
    in Niger. Informatie achter in de kerk. (Van harte bij u aanbevolen.) 

   Deze collecte wordt gehouden op 24 dec. Na de viering van : 16.30 u., 
   20.30 uur en 22.30 uur en op 1e Kerstdag. 
 

Mededelingen  
 

Welkom in onze kerk!  
Met Kerstmis gaan veel mensen naar de kerk die door het jaar heen niet vaak naar de kerk 
gaan. Misschien hoort u ook bij die groep. U bent van harte welkom! 
Als u eens wilt komen vertellen wat u van de kerk vindt, waarom u zich er misschien niet 
(meer) thuis voelt, of als u eens wilt vragen: wat kan de kerk eigenlijk voor mij/ voor ons 
betekenen? Dan nodigen wij u van harte uit eens een afspraak te maken voor een gesprek 
met onze nieuwe locatiereferent Diaken Peter Winnubst. !  U kunt contact opnemen met 
een mailtje of telefoontje aan het kerkelijk bureau (zie onderaan deze mededelingen).   
 

Kindjewiegen  
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! 
 

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

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) 

 
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!  
 

KOSTER voor dinsdag en/of donderdag 
Voor de dinsdagavondviering en de donderdagochtend viering zoeken we  
een koster die bij toerbeurt beschikbaar is. 
U wordt ingewerkt door de ervaren koster Ernie Wielenga. 
Het werk van koster is een mooie en dankbare taak. 
 

KOSTER voor uitvaarten 
We zijn op zoek naar iemand die bij toerbeurt het mooie kosterswerk voor uitvaarten wil 
doen.  U staat er niet alleen voor maar wordt ingewerkt door koster Aad van Loenen. Bij een 
uitvaart bent u ongeveer 3 uur totaal kwijt met klaarmaken kerk, afscheid en opruimen. 
 

Dameskoor zoekt leden 
Het dameskoor is op zoek naar nieuwe leden. De repetitie is op maandagmiddag  
van 13.30 u. -14.30 u. Daarna is er gezellig samen zijn met een kopje koffie of thee. 
Inlichtingen bij mw. A. van Deursen, tel: 071-5612213. Wij kijken naar u uit. 
 

Het Laurentiuskoor zoekt leden 
Het gemengd koor Laurentius is op zoek naar nieuwe leden. De repetitie is op dinsdagavond 
van 19. 45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw. Inlichtingen bij dhr. H. Karis, tel: 071-5618898. 
Wij kijken naar u uit. 
 

Vieringen in onze parochiekern  24 dec t/m 26 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 
 

De Tussenbeide 

De Tussenbeide staat weer boordevol met artikelen. Bovendien bevat het bisdomblad een nieuwe 
folder van Centrum Vronesteyn voor de priester- en diakenopleiding met een aanbevelingsbrief van 
de bisschop. Verder is er vanwege Kerstmis een magazine bijgevoegd, dat katholiekleven.nl maakte 
voor parochies. Dit magazine bevat een setje ansichtkaarten, ‘Heilige kaarten’ als cadeautje voor alle 
parochianen. 

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