
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 11 okt. 2020, 28e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Kapelaan B.  Plavčić 

Collecte 
- 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 kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
 
Altaarbloemetje 
Op zondag 11 oktober is het altaarbloemetje voor mw. M. den Braber. 

 
Mededelingen  
 

Reserveren voor de Eucharistieviering op zondag 
Na de ophef van afgelopen weekend over kerkdiensten in Staphorst is de uitkomst dat maximaal 30 
mensen bijeen mogen komen in een religieuze bijeenkomst. 
Dit betekent: u moet weer reserveren voor de Eucharistieviering op zondagmorgen. Dit geldt vanaf 
het weekend van 18 oktober. U kunt telefonisch (071-5612508) of per e-mail 
(kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl) opnemen met het kerkelijk bureau.  
Uw reservering moet uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende zondag binnen zijn.  
U krijgt dan bericht of u wel of niet de Eucharistieviering kunt bijwonen.  
Als u niet bij de eerste dertig hoort kunt u, indien u dat wilt, een plek krijgen voor het volgend 
weekend. Voor de doordeweekse vieringen is reserveren niet nodig. 
Los hiervan kan in de parochie H. Augustinus iedere zondag een viering via de live – stream gevolgd 
worden. Kijk hiervoor op de website www.rkvoorschoten.nl . In oktober is het op 18 en 25 oktober in 
de H. Laurentiuskerk. 
 

Extra informatie over Allerzielenviering  
Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zal het Pastoraal Team van onze parochie 

volgende week een beslissing nemen over de Allerzielenviering op 2 november. Daarna ontvangen de 

nabestaanden de uitnodiging voor deze viering. Dit jaar zal extra ook op zaterdagavond 31 oktober 

en zondagavond 1 november het kerkhof worden verlicht zodat u op eigen gelegenheid het 

kerkhof kunt bezoeken. 

Collecte Wereldmissiedag op 18 oktober 
Afgelopen zondag was de collecte voor de Wereldmissiedag voor kinderen als onderdeel van de 

Wereldmissiemaand. Deze maand heeft dit jaar het motto Gelukkig de vredestichters: Stemmen 

van hoop in West-Afrika. Missio richt de aandacht op Niger en Nigeria. Te midden van grote 

problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika, wil Missio stemmen 

van hoop laten horen. Stemmen van mensen van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor 

vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de 

problemen het hoofd bieden. Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. 

mailto:kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
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Achter in de kerk vindt u de poster, folders met meer informatie en boekenleggers met een gebed. 

Zie ook de voorpagina van De Augustinus en het artikel op pagina 8.  

Zondag 18 oktober, Wereldmissiedag, zal de hoofdcollecte voor Missio zijn. Mogen wij op uw steun 

rekenen? MOV Augustinus. 

 

Oktober Mariamaand: Rozenkransgebed 
In de maand oktober is het Mariamaand. Voorafgaand aan de viering op donderdag is er om 
18.30 uur rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 11 okt. t/m 18 okt. 
Zondag 11 okt. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 13 okt. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met aanbidding     
Donderdag 15 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 18 okt.om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
 
AGENDA  week 11 okt. t/m 18 okt. 
Iedere week: 
Zaterdag 17 okt. om 16.00 uur: Christelijke meditatie in het Bondsgebouw 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
 

Ingezonden: 
 
Aankondiging Spiritueel Café  
Op zondag 11 oktober om 15.30 uur zal Jeroen Windmeijer, bekend van o.a.  het Paulus 
Labyrint, het Pilgrim Fathers complot en de Offers is de eerste verhalenverteller zijn van dit 
seizoen.  Het thema dit jaar van het Spiritueel Café is verhalen vertellen waarin feiten en 
fictie vermengd worden.  Na het beeldende verhaal van Jeroen is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Opgave via onze website www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 
Bisdomblad Tussenbeide 
In de zomerperiode is het blad geheel vernieuwd! Een nieuw formaat, een nieuwe vormgeving, 
nieuwe rubrieken. Tussenbeide is van een informatieblad meer een inspiratieblad geworden. 
Het is heel mooi geworden, ook wat betreft de inhoud. We hopen dat veel mensen dit zullen 
waarderen. Binnenkort liggen er exemplaren achter in de kerk. 
 

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