
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 3 januari 2021,  Openbaring des Heren 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Broeder Mattheus.  
Muziek: Organist E. Brouwer en leden Dameskoor. 
 
Wij gedenken: 
Op 27 december is op 96-jarige leeftijd overleden: Alphonsus Maria van Schaijik. 
Fons was jarenlang een gewaardeerd lid van het Moeder Godskoor en sinds 2015 van het 
Laurentiuskoor. Ook was hij een trouwe kerkganger. 
De uitvaart is op maandag 4 januari in de H. Laurentiuskerk waarna hij zal worden begraven 
op het parochiekerkhof. 
 
Altaarbloemetje 
Het altaarbloemetje is op zondag 3 januari voor mevrouw N. Everstein. 
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. 
 

Mededelingen  
 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan weer klaar. 
 
Geen nieuwjaarsreceptie 
Gezien de maatregelen vanwege het Coronavirus zal er helaas geen Nieuwjaarsreceptie 
plaatsvinden op zondag 3 januari. 
Wij wensen toe u een gelukkig en gezond 2021! 
 
 
Opbrengst Adventsactie 2020 
Afgelopen maandag, de maandag na Kerst, hebben we de olifanten geleegd. 
Er zat zeker voor deze coronatijd een prachtig bedrag in: €287,20! 
Hiervoor willen we alle gulle gevers hartelijk danken. 
De olifanten zijn weer naar zolder en zullen in de vastentijd weer tevoorschijn worden 
gehaald voor de Vastenactie 2021!  
Mocht u alsnog een bijdrage voor de Adventsactie willen overmaken: het rekeningnummer 
is NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
Een goede jaarwisseling gewenst en een goed en vooral gezond 2021! 
Werkgroep MOV Voorschoten. 



 
 
Tussenbeide in de kerk 
Het nieuwe Bisdomblad Tussenbeide ligt weer in de kerk. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 3 jan. t/m 10 jan. 
Zondag 3 jan. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 5 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Woensdag 6 jan. om 19.00  uur: Actueel avondgebed in de H. Laurentiuskerk. 
Donderdag 7 jan. om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 10 jan. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
 
 

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