
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 10 mei 2020, 5e zondag van Pasen 
St. Willibrorduskerk te Wassenaar om 10.00 uur. Voorganger: Pastoor R. Franken. 
M.m.v. Richard Bot, organist en Louise Hillen, cantor. 
Deze viering is te volgen via Youtube: https://youtu.be/GY0lgN0lcF8 
Voor verder informatie zie de website www.parochie-augustinus.nl. 
 

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 10 mei is het altaarbloemetje voor mw.  Van Haastrecht. 

 

Misintenties 
De misintenties van de zondag van alle parochiekernen worden, tijdens de viering die  
via internet is te volgen, voorgelezen. 
 

Collecte digitaal 

Tijdens de internet viering vragen we aan u allen die thuis meekijken of meeluisteren extra 

aandacht voor de collecte. Vanuit huis kan u nl. meedoen met de collecte door digitaal te 

geven met behulp van de GivT-app. 

Ook in Voorschoten kun u nu via de GivT-app op uw smartphone digitaal meedoen aan de 
collecte; 
- download de Givt app op uw smartphone; 
- vul uw gegevens in (o.a. je IBAN); 
- tijdens de collecte (van de gestreamde Mis) bepaalt u natuurlijk zelf welk bedrag  
  u wilt geven; 
- kies in de lijst voor: Augustinus Parochie en daarna voor Voorschoten; 
- het bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven. 
Als u geen gebruik maakt van de digitale Givt-app dan kunt in het offerblok achter in de 
kerk en via de bank natuurlijk uw bijdrage geven. De app vervangt niets, maar komt er als 
extra mogelijkheid bij.   
 

H. Laurentiuskerk: 
Iedere dag open tussen 11.00 en 12.00 uur open voor gebed. 
 

Mededelingen 

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, zoals houdbare melk, af te geven voor de voedselbank. Alvast heel hartelijk 
dank! 
 

 

http://www.parochie-augustinus.nl/


De maand mei is MARIAMAAND 
In de maand mei is er bijzondere aandacht voor Maria. 
Paus Franciscus heeft opgeroepen zoveel mogelijk de  
Rozenkrans te bidden. Ook in de H. Laurentiuskerk is het tijdens de 
openingstijden van 11 – 12 uur mogelijk de rozenkrans te bidden. 
Er ligt een rozenkrans voor u klaar die u kunt lenen. 
Na gebruik worden deze weer schoongemaakt. 
Er zijn ook speciale Noveenkaarsen met de afbeelding van Maria erop. 
Hierbij is ook een  Maria noveengebed. 
 

Ingezonden: 
Vormsel in juni gaat niet door 
Door de omstandigheden kunnen vormselvieringen in de parochies momenteel niet doorgaan. En de 

jaarlijkse Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele bisdom elkaar ontmoeten op de zaterdag voor 

Pinksteren, moest worden afgelast vanwege het coronavirus. In een videoboodschap richt bisschop 

Van den Hende zich rechtstreeks tot de jongeren die dit jaar het vormsel ontvangen. De video is 

geplaatst op het YouTube kanaal van het bisdom Rotterdam: https://youtu.be/fksGpxCV0BU 

Videoboodschap bisschop Van den Hende aan werkers in de zorg: 
“We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden. In uw 

werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk. Met de videoboodschap die vandaag op 

de website bisdomrotterdam.nl is geplaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de riem steken” 

Bekijk de video op www.bisdomrotterdam.nl (https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-
van-liefde-nieuws/video-boodschap-van-bisschop-van-den-hende-aan-de-zorg) 

 

Het vasten van de moslims in coronatijd: iftar 

met tablet of laptop 

Op 24 april jl. is de maand Ramadan begonnen, de 

vastenmaand, waarin de moslims vasten van zonsopgang 

tot zonsondergang. Op 23 mei a.s. vieren ze einde van deze 

vastenmaand. ‘Het breken van de vasten’ heet dat. De 

officiële naam is Id-ul-fitr. De Turken noemen dit feest het 

Suikerfeest. Die naam heeft te maken met de vele 

zoetigheden die op deze feestdag gegeten worden. 

In deze coronatijd zal de vasten een ander karakter 

hebben. Heel gebruikelijk is om na zonsondergang grote 

maaltijden te organiseren, zogenaamde iftar-maaltijden, 

waarbij allerlei gasten worden uitgenodigd. Het contact 

met de familie zal via video op de laptop of tablet zal zijn, 

zoals nu al met familieleden in het buitenland 

Dit jaar zal het anders zijn. De bedrijven die iftar-maaltijden aan huis bezorgen hebben anders 

dan andere jaren nauwelijks bestellingen gehad.  

Natuurlijk zal de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten op 23 mei a.s. opnieuw de 

moslims feliciteren met het breken van de vasten. Verder kan iedereen voor die datum moslim 

vrienden een kaart of bloemen sturen.   Ds. Freek Bakker. 

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