
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 10 januari 2021, Doop van de Heer 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastor K. van Vliet. 
Muziek: Organist R. Bot en cantors L. Mora en L. Hillen 
 
Wij gedenken: 
Op 2 januari is op 86-jarige leeftijd overleden: Hermanus Feber. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 januari in de H. Laurentiuskerk  
waarna hij is begraven op het Parochiekerkhof. 
 
Altaarbloemetje 
Op zondag 10 januari  is het altaarbloemetje voor Mevrouw R. Schrama. 
 
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. 
 
 

Afwezigheid Kapelaan Boris 
Komende week zijn alle weekvieringen waarin kapelaan Boris zou voorgaan, wegens ziekte, afgelast.  
Op zondag 10 januari gaat pastor K. van Vliet voor in de H. Laurentiuskerk. 

Op donderdagavond 14 januari is er geen viering in de H. Laurentiuskerk 

 
Mededelingen  
 

Alpha cursus online van start 
U kunt zich nog aanmelden voor de Alpha cursus, die op woensdag 13 januari online van start 

gaat met een introductiebijeenkomst. Wanneer u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt via 

alpha.jozefkerk@hotmail.com, krijgt u tijdig de link toegestuurd naar de Zoom-bijeenkomst. 

Lees voor meer informatie het artikel op pagina 9 van de laatste Augustinus. Dec/Jan.nummer. 

U bent van harte welkom. 

 

Vieringen in onze Parochiekern week 10 jan. t/m 17 jan. 
Zondag 10 jan. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 12 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 14 jan. om 19.00 uur: GEEN Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 17 jan.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

mailto:alpha.jozefkerk@hotmail.com


Reserveren voor de Eucharistieviering:  
Inmiddels is het u bekend dat wij vragen om te reserveren voor de Eucharistieviering op 
zondagmorgen. U kunt telefonisch (071-5612508) of per e-mail (kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) 
opnemen met het kerkelijk bureau. Uw reservering moet uiterlijk vrijdagochtend voor 12.00 uur 
voorafgaand aan de betreffende zondag binnen zijn.  
U krijgt dan bericht of u wel of niet de Eucharistieviering kunt bijwonen 
 

De voorbereiding op de Eerste Communie in Voorschoten gaat weer van start 
Ouders/verzorgers van kinderen in groep 4 en 5 zijn welkom op de online informatieavond 
op woensdag 13 januari 20:00 - 21:00 uur. Voor de toegangscode en meer info verwijzen wij 
u naar: ehcvoorschoten@gmail.com 
Op 6 juni 2021 is er weer een feestelijke Eerste Heilige Communieviering, waarin de 
kinderen voor het eerst ter communie zullen gaan 
Omdat de Eerste Heilige Communie een belangrijk sacrament  is, moet er een goede 
voorbereiding aan vooraf gaan. De voorbereiding bestaat uit 7 bijeenkomsten.  
De eerste bijeenkomst met de kinderen is gepland op 31 januari 9.30-10.45 uur. Aansluitend 
is er een viering om 11.00 uur. Als u uw kind aanmeldt voor de Eerste Heilige Communie, 
wordt er verwacht dat uw kind alle kinderbijeenkomsten bijwoont en dat de ouders zich ook 
thuis inzetten om het samen een succes te maken. 
 Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten. Mocht 
u nog twijfelen of is uw kind nog niet gedoopt, neem dan gerust contact op met het Kerkelijk 
Bureau. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website  van onze Parochiekern: 
www.rkvoorschoten.nl. Kies dan Catechese, klik op "Kind, jeugd en jongeren". 
Werkgroep 1e H. Communie 
 
 
AGENDA  week 10 jan t/m 17 jan. 
Maandag 11 januari om 9.30 uur: Vergadering Beheercommissie in het Bondsgebouw 
Woensdag 13 januari om 20.00 uur: Online-informatieavond over de 1e H. Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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