
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 17 mei 2020, 6e zondag van Pasen 
Vanuit H. Joannes de Doperkerk in Katwijk; voorganger Pastoor Franken 
Muziek van koor Vocalis; cantor, pianist, organist: Niek van der Meij 
Deze viering is via livestream te volgen. Voor verder informatie zie de 
website www.parochie-augustinus.nl. 
 

Mededelingen  
 

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 17 mei is het altaarbloemetje voor mw. Truyen-Kerckhoff. 

 

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. 
 

 

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


Mededelingen 
 
Voedselbank: Bedankt! 
De Voedselbank Voorschoten laat weten erg blij te zijn met spullen die worden ingezameld. 
Zoals u weet krijgt de Voedselbank 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.  
 

Seniorenviering 18 juni vervalt 
De seniorenviering die stond gepland voor 18 juni a.s., en zoals gebruikelijk in de kapel van 
Klooster Bijdorp met aansluitend weer koffie en /of thee in de aula van het klooster, gaat 
niet door. We moeten dus wachten tot na de zomer voordat we weten of er weer een   
seniorenviering kan plaatsvinden. 

 
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. 
 
Op speciaal verzoek zullen we aanstaande woensdag, 20 mei, om 11.30 uur met de aanwezigen  
in de kerk de rozenkrans bidden. Iedereen van harte welkom. Duur ongeveer 20 minuten 
 

Ingezonden: 
Oproep: 'Ik ben bij Bijdorp' 
 
Beste lezer, 
De kapel van de zusters en broeders in Voorschoten is leeg. Alle bewoners moeten op hun kamers 
blijven. Het zou mooi zijn als wij die kapel een beetje konden vullen met kaarten die onze 
verbondenheid uitdrukken: bij voorkeur kaarten van kaarsen of andere lichtjes. Als de quarantaine 
straks wordt opgeheven, kan er een ketting van kaarten hangen, als ware het een ketting van gebed. 
Stuur uw ansichtkaart – evt. met de vermelding Ik ben bij Bijdorp – naar: 
Huize Bijdorp 
t.a.v. Regina Plat o.p. 
Veurseweg 3 
2251 AA Voorschoten 

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