
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 26 juli 2020, 17e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger is Kapelaan B.  Plavčić. 

 

Collecte 
-  De collecte is voor onze Parochiekern. 
- Vanwege Coronamaatregelen komt de koster niet bij u langs in de viering voor de collecte. 
   Bij de uitgang staat een houten box waar u uw bijdrage in kunt doen. Op de box is ook een  
   QR-code waardoor u per app. kunt betalen. 
- Vanuit huis kan u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone. 

- U kunt ook uw bijdrage per bank overmaken op bankrekeningnummer:  
   NL95RABO 0155000853 t.n.v. Parochie H. Augustinus, 
   o.v.v. Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods. 
 

Misintentieboek niet aanwezig 
Vanwege besmettingsgevaar is er geen misintentieboek aanwezig. 
Wel kunt u uw anonieme misintentie opgeven bij het Kerkelijk bureau of per e-mail of 
in de brievenbus doen bij het kerkelijk bureau. 

 
Altaarbloemetje 
Op zondag 26 juli is het altaarbloemetje voor mw. T. Rotteveel 
 

Mededelingen  
 

Reserveren hoeft niet meer in de Parochie H. Augustinus 
Op vrijdag 10 juli hebben de bisschoppen nieuwe regelingen verspreid over het vieren in de 
Katholieke Kerk in deze corona tijd. 
Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze 
kerkgebouwen is met 1,5 m minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan 
te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen.  Dit is alles onder 
voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een 
tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.  
 

 

Donderdagavondviering 30 juli t/m 20 aug vervalt in vakantietijd 
Van donderdag 30 juli t/m 20 augustus vervalt de Eucharistieviering van donderdagavond 

om 19.00 uur vanwege afwezigheid van Kapelaan Plavčić. De eerstvolgende viering is weer op 

donderdag 27 augustus. 



Vieringen in onze Parochiekern week 26 juli t/m 2 aug. 
Zondag 26 juli om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 28 juli om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 30 juli is er GEEN VIERING in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 2 aug.  om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 

Maria ten Hemelopneming extra viering 
Op zaterdag 15 augustus is de feestdag van Maria ten Hemelopneming. 
Er is dan een Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk om 10.00 uur. 
Voorganger is Pastoor R. Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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