De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 28 november 2021; 1e zondag van de Advent
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger: : Kapelaan B. Plavčić.
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot; Laurentiuskoor
De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl
Collecte: voor eigen 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
Altaar bloemetje: Op zondag 28 november is het altaar bloemetje voor mw. Beerse.

Mededelingen
- Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw.
- De voedselmanden voor de Voedselbank, staan volgende week in de kerk.

Mondkapje tijdens viering verplicht.
Vanaf zondag 14 november vragen de bisschoppen om weer 1,5 m afstand te houden in de
kerk. Het dragen van een mondkapje, tijdens het verplaatsen in de kerk, is verplicht.
Ook wordt verzocht bij binnenkomst en vlak voor communie-uitreiking uw handen te
reinigen. Hiervoor zijn flesjes met handgel aanwezig. Binnenkort zullen de bisschoppen met
meer maatregelen komen.

Adventsactie 2021 - Een gezonde start voor moeder en kind
Adventsactie vraagt aandacht voor hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een
waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen
van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal
sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie
steunt dit jaar o.a. een project in Somalië: Verbeteren van de geboortezorg aldaar.
Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en
kindersterfte tot de hoogste van de wereld behoren. In de stad Burdhubo, in het zuiden van
Somalië, is een gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele
geboortezorg en begeleiding biedt. Met dit project willen we zorg en begeleiding bieden aan
720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. Het project wordt
uitgevoerd door Trocaire, een internationale katholieke hulporganisatie.
Meer informatie op de poster en informatiefolders achter in de kerk en natuurlijk op
www.adventsactie.nl. Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw
gift doneren in de olifanten in de kerk, tijdens de deurcollectes of overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Vieringen in onze Parochiekern week 28 nov. t/m 5 dec.
Zondag 28 nov. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 28 nov. om 19.00 uur: Advent Carol Service in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag 30 nov. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Woensdag 1 dec. : GEEN VIERING in huize Adegeest vanwege Coronamaatregelen.
Om 18.30 uur : Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk
Om 19.00 uur: Actueel Avondgebed in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 2 dec. om 18.00 uur : aanbidding in de H. Laurentiuskerk
om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Zondag 5 dec. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
AGENDA week 28 nov. t/m 5 dec.
Iedere week:
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw
Zondag 28 nov. om 15.30 uur: Spiritueel Café in de Dorpskerk.
Donderdag 2 dec. om 19.30 uur: Christelijke Meditatie in het Pluspunt.

Advent Carol Service zo. 28 nov. met de Leidse Cantorij
Voor het eerst na het begin van de corona-epidemie organiseert de Raad van
Samenwerkende Kerken van Voorschoten een Advent Carol Service in de
H. Laurentiuskerk. Het bijzondere van deze Advent Carol Service is dat de
anglicaanse kerk in deze dienst extra ruimte krijgt. Daarom zijn de liederen,
Bijbellezingen en gebeden om en om in het Engels en het Nederlands. De Leidse
Cantorij doet mee en geeft daarmee een extra dimensie aan de muzikale schoonheid van deze
‘service’. Dominee Bert Boter en diaken Peter Winnubst zijn dit de voorgangers. Maar helaas,
omdat de Covid-epidemie is teruggekomen, zullen slechts acht personen van de Leidse Cantorij
zingen, een dubbelkwartet. Bij de ingang zal gecontroleerd worden op de Corona Check-app.
Niettemin nodigen we iedereen graag uit deze dienst, die een bijzonder karakter zal hebben, bij
te wonen. Aanvang om 19.00 uur. De Advent Carol Service is ook via Livestream te volgen
met code: https://youtu.be/_jc9OeS7qKo .
Ds. Freek L. Bakker, Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Zondag 28 november Lezing van Désanne van Brederode in Spiritueel Café
Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie en is schrijver, dichter, essayist en columnist. Zij
houdt geregeld lezingen over uiteenlopende maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's.
Momenteel werkt zij aan een vervolg op de essaybundel ‘De ziel onder de arm’, die in 2012
verscheen. Hoeveel er achter onze beeldschermen ook valt te ontdekken, beleven en delen, tijdens
de quarantaine, lockdowns en avondklok werd duidelijk dat deze vorm van communicatie nooit de
fysieke, van mens tot mens, kan vervangen. Hoe ontdekken we in onszelf en elkaar waar we warm
voor lopen? Op 28 november zal zij in de Dorpskerk om 15.30 uur een lezing houden. Bij
binnenkomst vindt check van QR-code plaats via Corona Check app. Graag opgave via
spiritueelcafe@kpnmail.nl .

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

