
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 8 maart 2020; 2e zondag Veertigdagentijd 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Mgr.  A. van Luyn, sdb 
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 

 

Mededelingen  
-  Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie in het Bondsgebouw. 
-  De voedselmanden voor de Voedselbank staan in de kerk i.p.v. zondag 1 maart. 
 

 Installatie Pastoor Rochus Franken zondag 8 maart  
Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor Rochus Franken installeren als 

pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus. De installatie vindt plaats in een plechtige 

Eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in 

Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk. 

 

Bestellen Huispaaskaarsen zondag 8 maart laatste mogelijkheid. 
Er ligt een lijst achter in de kerk waarop u uw bestelling kunt opgeven. 
 

Seniorenviering verplaatst van 12 maart naar dinsdag 10 maart 
De Seniorenviering van donderdag 12 maart is verplaatst naar dinsdagochtend 10 maart  
om 09.30 uur in de H. Laurentiuskerk. Voorganger is Pastoor Rochus Franken. 
Na afloop bent u van harte welkom voor een kopje koffie in het Bondsgebouw. 
 

1e keer Bijbelgesprek op zondag 15 maart om 09.30 uur. 
Op 15 maart zal voor de 1e keer op zondag van 09.30-10.30 uur een bijbelgesprek 
plaatsvinden op de pastorie. Er wordt gesproken over de 1e twee lezingen van die zondag 
(Exodus 17,3-7 en Romeinen 5, 1-2.5-8). Voor meer informatie zie De Augustinus  
van maart blz. 22. 
 

Vastenmaaltijd, Vesperdienst en film op woensdag 18 maart 
In de Veertigdagentijd zijn er vastenmaaltijden, vesperdiensten en films (zie hiervoor De 
Augustinus van maart blz. 21/22) 
Op woensdag 18 maart is er om 18.00 uur een Vastenmaaltijd in het Bondsgebouw. 
Om 18.50 uur een Vesper in de H. Laurentiuskerk en om 19.30 uur een film in het 
Bondsgebouw. Opgeven voor maaltijd is gewenst via email: f.l.bakker51@hotmail.com of via  
tel: 071-5761130 of via kerkelijk bureau: 071-5612508. Achter in de kerk ligt inschrijflijst. 
 
Veertigdagenkalender ligt in de kerk 

De Raad van Samenwerkende Kerken brengt in Voorschoten een Veertigdagenkalender uit die 

gemaakt is door christenen die zich op een of andere manier met dit dorp verbonden voelen. 

 De Veertigdagenkalender is gratis. De kalender kan ook worden besteld bij ds. Freek L. Bakker, 

tel. 06-13805668, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com.  

 

mailto:f.l.bakker51@hotmail.com


Vieringen in onze Parochiekern week 8 maart t/m 15 maart 
Zondag 8 maart om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 10 maart om 09.30 uur: Seniorenviering /Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk   

Viering in Huize Forschate op 11 maart gaat niet door. 
Donderdag 12 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 15 maart om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

AGENDA  week 8 maart t/m 15 maart 
Zondag 15 maart om 09.30 uur: Bijbelgesprek op de pastorie. 
Iedere week: Repetitie Dameskoor op maandag van 13.30 tot 14.30 in het Bondsgebouw 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Christelijke meditatie op zaterdag van 16.00 tot 17.00 uur in het Bondsgebouw 
 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus 
 In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De 

meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er 

maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. 

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van 

het coronavirus te voorkomen, zijn: 

- Regelmatig handen wassen 
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen 
- Papieren zakdoekjes gebruiken 
- Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met  

   ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse 

   Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is: 

- tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet  
   mogelijk;  
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt  
  te worden; 
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; 
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk. 
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn 

van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. 

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens 

maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor 

rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus) 

 
Stille Omgang 21 maart 2020 
De informatiefolders en de inschrijflijsten liggen in de kerk. De bus vertrekt om 19.00 uur 

vanaf de H. Laurentiuskerk. U kunt zich ook via internet aanmelden; erikvanblerk@hetnet.nl 
met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening 
NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2020”.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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