
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 9 aug. 2020, 19e 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. Op deze zondag en volgende week 
zondag 16 augustus vanuit de H. Laurentiuskerk. De inlogcode vindt u op de website van 
onze parochie: www.parochieaugustinus.nl  
 

Wij gedenken 
Op 4 augustus is overleden op 84 -jarige leeftijd: Piet Terhal. Hij woonde met zijn vrouw aan 
de Jan van Galenlaan. De uitvaart vindt volgende week plaats in Leiden. 
 

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. 

 
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 9 augustus is het altaarbloemetje voor Nel van Haastrecht. 
 

Mededelingen  
 

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. 
 
 
 
 

http://www.parochieaugustinus.nl/


 
Vieringen in onze Parochiekern week 9 aug t/m 16 aug 
Zondag 9 aug. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 10 aug. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag om 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zondag 16 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. 
 
AGENDA  week 9 aug t/m 16 aug. 
Woensdag 12 aug. om 08.45 uur: Vergadering Beheercommissie in de pastorie 
Woensdag 12 aug om 20.00 uur: Vergadering Pastoraatgroep in de pastorie 
 
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 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). 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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