
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 15 jan. 2023; 2e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger Pastor K. van Vliet 
Muziek: Richard Bot, dirigent en organist  en het Laurentiuskoor 
LIVESTREAM: De Eucharistieviering van zondag 15 jan. en zondag 29 jan. is ook te volgen  
via de toegangscode staat op website van onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl 
 
Herdacht in viering van 8 januari: 
Op 7 januari is op 83-jarige leeftijd overleden: Jacqueline Marie Suzanne Vleeming-Penazzo. 
Zij woonde met haar echtgenoot op het John F. Kenneyplantsoen. 
De uitvaart was op zaterdag 14 januari in de H. Laurentiuskerk waarna zij is begraven op het 
Parochiekerkhof. 
 
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 van “collecte”. 
 
Altaarbloemetje:  
Op zondag 15 januari is het altaar bloemetje voor dhr. Meester 
 

Mededelingen  
 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
 
zondag 15 januari : Nieuwjaarsreceptie met uitreiking Moeder Gods penning  
Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie na de viering van 11 uur in het 
Bondsgebouw.  We zullen met elkaar proosten op het nieuwe jaar! 
In de afgelopen jaren is regelmatig de Laurentiuspenning uitgereikt aan vrijwilligers in onze 
Parochiekern die zich bijzonder hebben ingezet. Steeds meer is er behoefte om vrijwilligers 
om andere redenen opnieuw in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. 
De Pastoraatgroep heeft daarom de Moeder Godspenning in het leven geroepen. 
Op zondag 15 januari zal deze tijdens de Nieuwjaarsreceptie voor het eerst worden 
uitgereikt. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 15 jan. t/m 22 jan. 
Zondag 15 jan. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 17 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Zondag 22 jan.  om 11.00 uur: Oeucumenische viering in de H. Laurentiuskerk 
 

http://www.rkvoorschoten.nl/


 
 
 
 
 
Van 15 januari t/m 29 januari vindt weer de Actie Kerkbalans plaats. 
In deze periode ontvangt u een brief met acceptgiro waarin wij vragen uw bijdrage te geven 
voor onze Parochiekern. Wij hopen met uw bijdrage onder andere dit jaar De Moeder 
Godskapel te realiseren in onze H. Laurentiuskerk. Mogen we rekenen op uw bijdrage? 
 
 
AGENDA  week 15 jan. t/m 22 jan. 
Iedere week: 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
Woensdag 18 jan. om 19.30 uur: vergadering Pastoraatgroep in de pastorie 
 

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