
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 7 juni 2020, Zondag H. Drie-eenheid  
Vanuit de H. Willibrord in Oegstgeest om 10.00 uur; voorgangers: 
Kapelaan B.  Plavčić en Diaken P. Winnubst. 

Deze viering is via livestream te volgen. Voor verdere informatie zie de 
website www.parochie-augustinus.nl. 

 
Vieringen in onze Parochiekern week 9 juni t/m 14 juni  
Dinsdag 9 juni om 09.00 uur- 9.45 uur: Eucharistieviering met aansluitend aanbidding 
Donderdag 11 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk  
Zondag 14 juni  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 

Mededelingen  
 

Altaarbloemetje 
Ondanks dat er op zondag geen viering is in de kerk, willen wij toch graag het 
altaarbloemetje bezorgen. Op zondag 7 juni is het altaarbloemetje voor mw. T. Smolders. 
 

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

 

Publieke zondagsviering van start!  
Vanaf zondag 14 juni mogen er weer publieke zondagsvieringen gehouden worden in de 

H. Laurentiuskerk. De weekvieringen starten op dinsdag 9 juni om 9.00 uur en donderdag 
11 juni om 19.00 uur.  In de maand juni nog met maximaal 30 gelovigen. In juli met maximaal 

100. Vanwege het coronavirus zijn er allerlei maatregelen genomen. Natuurlijk zijn de bekende 
basisregels van kracht. De belangrijkste verandering is dat voor de vieringen op zondag en door de 
week gereserveerd moet worden. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat. 
 
Plaats reserveren voor zondag en weekvieringen 

Reserveren past niet bij het gastvrije karakter van de kerk. Helaas is het nu wel nodig. Het 

reserveringssysteem is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvragen is mogelijk per telefoon of p 

er e-mail vanaf maandag 8 juni om 9:30 uur. 

Daartoe kunt u een e-mail sturen naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl.  

Op maandag en woensdag kunt u tussen 9:30 en 11:00 uur ook bellen met het kerkelijk bureau op 

telefoonnummer 071-5612508. Uw aanvraag wordt omgezet in een ‘kaart’. 

 

Zo eerlijk mogelijk: Op grond van het tijdstip van telefoon of e-mail wordt een lijst met 

volgorde van reservering gemaakt.  Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen 

we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart 

voor de aanstaande zondag. De tweede dertig voor de zondag daarop. Enz. enz. Zo willen we 

http://www.parochie-augustinus.nl/
mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl


voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel 

reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere 

zondag. U kunt niet reserveren voor een bepaalde zondag. 

Om een kaart te reserveren hebben wij uw naam nodig en het aantal personen waarmee u wilt 

komen. U kunt alleen reserveren voor uzelf en eventueel de leden van uw eigen huishouden. Kaarten 

worden bij voorkeur naar u gemaild maar kunnen ook opgehaald worden bij het kerkelijk bureau. Dat 

kan op de hierboven vermelde dagen en tijden . Kaart kan geprint meegenomen worden of op de 

telefoon laten zien. 

Kaarten worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Als er geen plek is kunt u 

in aanmerking komen voor de volgende zondagse viering waarbij wel plek is. 

 

Doordeweekse vieringen 

Voor de doordeweekse vieringen is een kaart niet nodig. U moet zich voor deze vieringen 

 wel aanmelden via het e-mailadres of telefoonnummer hierboven omdat we ons aan een maximum 

van 30 personen moeten houden. 

 

Openstelling kerk 

Op de dagen dat er geen viering is blijft , vooralsnog , de kerk opengesteld van 11 tot 12 uur. Dat is 

op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Op de andere dagen is er een viering. 

 

Livestream 

De zondagse livestream van de Parochie Augustinus (katholieke kerken van Katwijk, Oegstgeest, 

Voorschoten en Wassenaar) blijft gewoon doorgaan omdat  nog niet iedereen naar de kerk komen. 

Op www.rkvoorschoten.nl vindt u wanneer de volgende livestream is. Ook vindt u daar meer 

informatie over het protocol met de genomen maatregelen en aanwijzingen voor in de kerk. 

We zijn blij dat de vieringen weer opgestart mogen worden. De veiligheid van de kerkbezoekers is 

het allerbelangrijkste. 

 

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.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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