
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 18 okt. 2020,  29e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken. 
Live-stream vanuit de H. Laurentiuskerk. Toegangscode staat op de website van de Parochie 
www.parochie-augustinus.nl  
 

Collecte zondag 18 oktober voor Wereldmissiedag. 
Deze hoofdcollecte voor Missio wordt gehouden in het kader 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. Achter in de kerk vindt u de poster, folders met 

meer informatie en boekenleggers met een gebed. Zie ook de voorpagina van De Augustinus van 

oktober en het artikel op pagina 8. Mogen wij op uw steun rekenen? MOV Augustinus. 

PS. vanwege het beperkt aantal bezoekers van de viering, kunt u ook geld overmaken op 

rekeningnummer NL65INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag. 

- Vanuit huis kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
 
Altaarbloemetje 
Op zondag 18 oktober is het altaarbloemetje voor mw. Smit. 
 

Mededelingen  
Reserveren voor de Eucharistieviering op zondag 
Wij vragen u weer te reserveren voor de Eucharistieviering op zondagmorgen. Dat is ingegaan op 
zondag 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.  
Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 
jaar en jonger niet meegerekend. 
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. 

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment 

van het ter communie gaan. In de kerk worden mondkapjes ter beschikking gesteld voor diegenen 

die geen mondkapje bij zich hebben. 

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van 
maximaal twee cantors. 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. 

 
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 
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Allerzielenviering komt te vervallen 
De Allerzielenvieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een 

gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve 

van alle parochianen vanuit de Joannes de Doperkerk in Katwijk.  

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de 

betreffende locatiereferenten. 

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD). 

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand 

aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering. 

Pastoor Franken : “Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing 

rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor 

alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en 

teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het 

Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, 

om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen”. 

De nabestaanden vanuit onze Parochiekern ontvangen een brief. 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. Ook op maandagavond 2 november kunt u het 

kerkhof bezoeken. Mogeijk zullen wij als Parochiekern nog meer bieden. Daar wordt u op een later 

tijdstip over geïnformeerd. 

 
Oproep kosters gevraagd 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die koster willen zijn.  
U wordt ingewerkt door de ervaren koster Ernie Wielenga. 
Het werk van koster is een mooie en dankbare taak. 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Ernie Wielenga: tel. 06-41346016. 
 
Bisdomblad Tussenbeide ligt in de kerk. 
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 
 

Vieringen in onze Parochiekern week 18 okt. t/m 25 okt 
Zondag 18 okt. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 20 okt om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met aanbiddding       
Donderdag 22 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 25 okt   om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
 
AGENDA  week 18 okt t/m 25 okt. 
Woensdag 21 okt. om 20.00 uur: Vergadering Pastoraatgroep 
Repetitie Laurentiuskoor op dinsdag van 19.45 tot 22.15 uur in het Bondsgebouw 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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