
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 31 mei 2020, Pinksteren 
Vanuit de H. Willibrord in Oegstgeest om 10.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken. 
L. Hillen en L. Mora cantor, R. Bot organist. 
Deze vieringen zijn via livestream te volgen. Voor verder informatie zie de 
website www.parochie-augustinus.nl. 
 
Wij gedenken: 
Op 21 mei is op 80-jarige leeftijd overleden: Piet van Beek. 
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 

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 31 mei is het altaarbloemetje voor mw. C. de Koning. 

 

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

 

Collecte: Pinksteractie Nederlandse Missionarissen 

De gehele collecte zal ten goede komen aan de Pinksteractie. 

 

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. 

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


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. 
Voor datum start vieringen met 30 personen, zie website van de parochie: 
www.parochie-augustinus.nl. 
Vanuit onze Parochiekern ontvangt u ook nog extra informatie. 

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