
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 12 jan. 2020, Doop van de Heer 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Kapelaan B.  Plavčić 

Wij gedenken: 
Op 5 januari is op 73-jarige leeftijd overleden: Hans Overgaag. 
De uitvaart was op vrijdag 10 januari in de H. Laurentiuskerk waarna de crematie plaatsvond  
op Rhijnhof 
 

-  De collecte is voor onze Parochiekern 

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

Wereldwinkel vandaag i.p.v. 5 januari 
Vandaag worden er weer artikelen verkocht uit de Wereldwinkel. 
Na afloop van de viering bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 

 
 
Actie Kerkbalans start 19 januari 
In het weekend van 19 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. 
U ontvangt dan een enveloppe hierover in de brievenbus. De voorbereidingen hiervoor zijn 
in volle gang. 
 

Afscheid Pastoor Hagen 1 maart en installatie pastoor Franken 8 maart 

Op zondag 1 maart a.s. is het afscheid van onze pastoor Michel Hagen. Ter gelegenheid 

hiervan is er voor belangstellenden uit de hele parochie op 1 maart om 11.00 uur een 

Eucharistieviering in de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar. Aansluitend is er een receptie in 

de Warenar, naast de kerk.  

Op zondag 8 maart zal de installatie plaatsvinden van onze nieuwe pastoor, Rochus Franken. 

Dit zal gebeuren in de kerk van H. Willibrord in Oegstgeest, in de Eucharistieviering op 

8 maart om 11 uur. Ook na deze viering zal er een receptie zijn. 

 

 



 

Vieringen in onze Parochiekern week 12 jan.  t/m 19 jan. 
Zondag 12 jan. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 14 jan. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 16 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 19 jan.  om 11 uur: Gezinsviering; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
 
 

AGENDA  week 12 jan. t/m 19 jan. 
Zondag 19 jan. om 09.30 uur: Gezinscatechese in Bondsgebouw en 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 
 
 

 
Ingezonden: 
 

KOFFIEOCHTEND in het Pluspunt op woensdag 15 januari 

Op woensdagmorgen 15 januari 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 19 februari, 

18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni 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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