
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: 27 december 2020, H. Familie: Jezus, Maria, Jozef 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken 
Organist E. Brouwer. 
 
Collecte: 
De collecte is voor onze Parochiekern. 
- Vanuit huis kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met 
behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
- U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer 
NL95RABO0155000853 
  t.n.v. Parochie Augustinus onder vermelding collecte. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 27 dec.  2021 t/m 3 jan. 2021 
Zondag 27 dec. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Dinsdag 29 december om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2021, om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. 
Laurentiuskerk. Aanmelden kan tot donderdag 31 december 2020 12.00 uur.  
(ook te volgen via Livestream) 
Zondag 3 jan. 2021 om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
 
Tussenbeide in de kerk 
Het nieuwe Bisdomblad Tussenbeide ligt weer in de kerk.  
Er staat een artikel over Bijdorp in. 
 
Kerststal H. Laurentiuskerk 
In dit moeilijke corona-jaar is er gekozen voor het vroeg opstellen van de 
kerststal in onze mooie kerk. Het Mariabeeld is terug naar haar bekende plek 
onder het Lourdesraam. Iedere week komt er wat bij in de stal. Bent u 
nieuwsgierig? Kom gerust naar één van de vieringen om te kijken naar de 
bewoners van onze stal. 
 
 

 



Oecumenische viering op 31 december 2020 

Op de drempel van oud naar nieuw zullen wij samen met onze protestantse 

medegelovigen een gebedsviering houden. Psalmen zingen en lezen, gebeden, 

een korte lezing en overweging – wat gebeurde on allemaal dit jaar, hoe 

kunnen wij het loslaten, achter ons, om ruimte voor toekomst, voor nieuw 

begin te ervaren? Daar het niet wenselijk is, dat mensen daarbij aanwezig zijn, 

zullen we de viering zonder de aanwezigheid van gelovigen via de 

streamingdienst van onze protestantse medegelovigen aan ieder de 

mogelijkheid geven de viering te volgen. Deze streaming kunt u 

via www.dorpskerkvoorschoten.nl of via de www.kerkomroep.nl volgen. Via de 

website van onze protestantse gemeente kunt u ook het bijbehorende boekje 

downloaden. 

De gebedsviering begint om 19.00u met als voorgangers da Anki Peper en onze 

gebedsleider Joost Naber. Lineke Stoop is de lectrice, Quarantaina o.l.v. Maria 

Rosenmoler zal voor de muzikale invulling zorgen met Frank den Herder als 

organist. Wij hopen op een mooie viering. 

Joost Naber. 

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