
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 16 aug. 2020, 20e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorgangers mgr. A. van Luyn en Diaken P. Winnubst 
 
U kunt de Eucharistieviering ook volgen via de livestream. vanuit de H. Laurentiuskerk.  
De inlogcode vindt u op de website van onze parochie: www.parochie-augustinus.nl  
 
-  De collecte is voor onze Parochiekern 
-  De Deurcollecte is voor de bevolking  in Beiroet. 
    Bij de uitgang zal een collectemandje staan voor deze deurcollecte 
    Via de Givt-app kan gegeven worden door op het beginscherm van de Givt-app een 2e collecte toe 
    te voegen.     
Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van 

Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, 

gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare 

omstandigheden. Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep 

paus Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen 

tot solidariteit en financiële steun.  

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en vragen 

op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van 

Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en 

een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet. 

  

Altaarbloemetje 

Op zondag 16 augustus is het altaarbloemetje voor dhr. v.d. Meijden 

Coronaregels in de kerk 
Graag wijzen wij u op een paar regels die van belang zijn i.v.m. het corona virus. 
Geen gezang: het is niet de bedoeling dat u meezingt tijdens de viering. 
Gebleken is dat dit het risico op verspreiding van het virus vergroot. 
Wel mogen een paar koorleden voor in de kerk zingen bij het orgel. 
Handgel: Wij vragen u om bij binnenkomst in de kerk uw handen met handgel te wassen. 
Ook graag de handgel gebruiken vlak voordat u de communie ontvangt. 
Knielen: Het is niet mogelijk om te knielen tijdens de viering; Er kan dan onvoldoende 
afstand worden gehouden. 
Wij vragen u zich aan deze regels te houden voor uzelf en uw mede parochianen zodat het 
mogelijk blijft om samen de Eucharistie te mogen vieren. 
 

Mededelingen  
 
Vieringen in onze Parochiekern week 16 t/m 23 aug. 
Zondag 16 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 20 aug. om 19.00 uur: Geen viering 
Zondag 23 aug. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

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


 
AUGUSTINUSWEEK 2020 – start op zondag 30 augustus  

Op zondag 30 augustus is het Augustinuszondag. 
Op deze zondag wordt het feest van de H. Augustinus gevierd. 
Donderdag 3 september is de Augustinusavond die start om 19.00 uur  
met een  Eucharistieviering in H. Laurentiuskerk met hele pastorale team. Daarna is om 
20.00 uur de Augustinuslezing met als titel ‘De nieuwe evangelisatie en de toekomst van 
onze parochie’, door pastoor J.H. Smith, in de H. Laurentiuskerk. 
Rond 21.30 uur Borrel en ontmoeting in het Bondsgebouw (‘coronaproof’)  
U BENT VAN HARTE WELKOM!!! 
 

Kinderwoorddienst start zondag 30 augustus 
Op zondag 30 augustus starten we weer met de Kinderwoorddienst en crèche. 
Uw kinderen zijn weer van harte welkom! 

 
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. 

 

Zondag 6 september uitreiking Laurentiuspenning 
Op zondag 6 september worden er 2 Laurentiuspenningen uitgereikt tijdens  de viering van 
11 uur in de H. Laurentiuskerk. Na afloop is er koffie in de pastorietuin (onder voorbehoud 
van ontwikkelingen corona of het weer). 
 

Christelijke meditatie 

In tegenstelling tot een eerder  bericht gaat de christelijke meditatie 

niet door gezien de laatste corona berichten. 

Bep van der Zijden 
 
Alzheimer-café Voorschoten. 
In september gaat het programma van het Alzheimer-café Voorschoten weer van start. 
Er worden informatieavonden georganiseerd bedoeld voor mensen met Alzheimer, 
familieleden en andere belangstellenden. 
Het Alzheimer Café Voorschoten is gevestigd in het Vliethuis, Prof. Einsteinlaan 2F in 
Voorschoten. De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd. In verband met de 
coronarichtlijnen is vooraf aanmelden voorlopig nog verplicht. Dit kan telefonisch bij 
Voorschoten Voor Elkaar, 071 – 561 90 01. 
Achter in de kerk liggen folders met informatie over de avonden van september 2020 tot en 
met januari 2021. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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