
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 29 maart 2020, 3e zondag veertigdagentijd 
Alle publieke liturgische vieringen in het weekeind en in de Goede Week zijn door de bisschoppen 
afgelast.  

Viering volgen via internet (livestream) 

Problemen opgelost. 
Afgelopen weekend is het helaas niet gelukt om via de Livestream de Eucharistieviering te 
kunnen volgen vanuit de kerk in Katwijk. De laptop bleek kapot te zijn. Deze is weer 
gemaakt. Er is goede hoop dat het komende zondag wel zal gaan lukken. 
We heten u van harte welkom via de Live Stream op zondag 29 maart om 10.00 uur. 
https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/ 
 

Collecte 
In de komende periode is het niet mogelijk om op zondag te collecteren. 

In de parochie wordt druk gewerkt aan een mogelijkheid om digitaal te collecteren. 

Zo lang dit nog niet is georganiseerd kunt u op zondag geld overmaken via de rekening van 

onze Parochiekern. De tenaamstelling is: Parochie H. Augustinus 

NL95RABO 0155000853 onder vermelding van: collecte. In de kerk staat een collectebus. 

 

Wij gedenken: 
Op 22 maart is overleden op 86-jarige leeftijd: Petrus Zonneveld. 

Hij woonde met zijn vrouw op het Jan van Goyenplantsoen. 

Piet was jarenlang een zeer gewaardeerd koorlid van het Laurentiuskoor. 

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden op 25 maart. 

Op 25 maart is overleden op 99-jarige leeftijd: Louis den Hollander 

Louis was een zeer betrokken parochiaan. De uitvaart is op 31 maart in besloten kring vanuit 

de H. Laurentiuskerk waarna de begrafenis plaatsvindt op ons parochiekerkhof. 

 
H. Laurentiuskerk: 

iedere dag open tussen 11.00 en 12.00 uur open voor gebed. 

 

Voedselbank: niet alleen op zondag 

De voedselbank krijgt geen aanvoer van nieuwe spullen. Daarom is er de volgende oproep: 
In kerken die open zijn voor gebed wordt gevraagd een bijdrage in de vorm van houdbare 
levensmiddelen af te geven voor de voedselbank. 
De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn 
van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks 
brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen 
hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen. 
De Voedselbank Voorschoten heeft aangegeven graag de volgende middelen te ontvangen: 
Houdbare melk, hard vers fruit, vloeibare margarine, pasta. Liever geen snoep. 
Ook koffie en thee is er genoeg vanwege een gift. 
Het is fijn als we aan deze oproep gehoor kunnen geven. 
 
Altaarbloemetje 

Ondanks dat er op zondag geen viering is in de kerk, willen wij toch graag het altaarbloemetje 

bezorgen. In de Zondagse mededelingen zal tijdelijk staan voor wie het is bestemd. 

Leden van de bloemengroep zullen dit bloemetje contactloos afgeven. 

Op zondag 29 maart is het altaarbloemetje voor dhr. Joost Naber. 

 

Orgelconcerten: in de H. Laurentiuskerk in april en mei gaan niet door. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.joannesdedoper.nl%2Flive-tv-uitzending%2F%3Ffbclid%3DIwAR3H-raZLu3TOV6pRIFv7Gsady4JjkaL6_q_H2mcIhDMnznfm7aSsitOkvc&h=AT2NvVS2zeQfdX87jOTmUHvUG2BBjGpzsd36jLjf9q_t_opvjcV445GCUkqBc5F2rZc8CVtpWC4BB07jaOaiupDSocnVvkYrrSSAdXs6T9I5pfM_TI5ziozv1C_d3oKDAMpI


 

Vanuit de website van de Parochie H. Augustinus: www.rkvoorschoten.nl 
Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H. Augustinus in besloten kring 

Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere Parochiekern. De bisschoppen 

vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze 

zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig 

zijn. Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een 

livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar 

u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: 

www.parochie-augustinus.nl.  Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de 

gevolgen van het coronavirus in onze parochie. 

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de Parochiekern 

dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is. 

De boetevieringen komen te vervallen; indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch 

contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595. 

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg 

beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden. 

b) Andere liturgische vieringen. 

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen 

dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders. 

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring 

plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. 

Doopvieringen worden uitgesteld. 

c) Andere bijeenkomsten. 
‘Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar 

mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen 

vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-

mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met 

elkaar te blijven communiceren. 

d) Kerkopenstelling. 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en 

het opsteken van een kaarsje. In de parochie H. Augustinus: In Katwijk (Joannes de Doper) 

alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur,  

behalve op de woensdag. 

In Voorschoten (Laurentius) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur. 

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is. 

De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open. 

De Jozefkapel van 10 uur tot 16.00 uur. 

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur. 

In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open. 

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren 

communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, 

kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u 

misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen. Raadpleeg daarom altijd de 

homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl) 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. 

U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om 

ook voor elkaar in deze crisis te bidden. 

Contactpersoon crisisteam 
Voor Voorschoten: Bernard Drabbe, bernard@bernarddrabbe.nl; Of via app 06 24653051 
 
Wilt u deze mededelingen vóór het weekend digitaal ontvangen? Stuur dan een email naar: 
kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl 

 

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

