
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 

 
Viering: zondag 25 okt. 2020, 30e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur, Kapelaan B. Plavčić. 
Organist R. Bot en cantors L. Hillen en L. Mora. 
 
Altaarbloemetje: 
Gezien de ernstige ontwikkelingen rond het Coronavirus zullen vanaf nu de dames van de 

bloemengroep het bloemetje aan de deur afgaven. Dat doen zij op vrijdag of zaterdag  

voorafgaand aan de zondagviering. 

 
Op zondag 25 oktober is het altaarbloemetje voor mw. Janssen. 
 

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 kunt u meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp  
   van de GivT-app op uw smartphone 
- U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL95RABO0155000853 
  t.n.v. Parochie Augustinus onder vermelding collecte. 
 

Mededelingen  
 
Allerzielenviering: nieuw informatie 
Op maandag 2 november is het Allerzielen. Dan worden in de kerk de overledenen van het afgelopen 

jaar herdacht. Vanwege de Coronamaatregelen zullen de Allerzielenvieringen die in de Parochie  

H. Augustinus waren voorzien komen te vervallen. Dat betreft de RK kerken in Wassenaar, 

Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. 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 zonder de aanwezigheid van de parochianen. 

Dit alles is besloten vanwege de ernstige situatie rond het Corona virus waardoor de bisschoppen 

hebben besloten dat er maar 30 mensen per viering mogen komen. Bij een Allerzielenviering komt 

een veelvoud van dit aantal en is daardoor niet te realiseren. 

De Allerzielenviering zal via livestream te zien zijn. De code hiervoor staat op de website van de 

Parochie (www.parochie-augustinus.nl) Tijdens de viering zullen de namen van alle overledenen van 

het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. 

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk met begeleiding door Niek van der Meij, organist. 

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 

 

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


Dit jaar zal in Voorschoten op zaterdagavond 31 oktober en zondagavond 1 november het kerkhof 

worden verlicht tussen 19.00 uur en 21.30 uur zodat u op eigen gelegenheid het kerkhof kunt 

bezoeken. De H. Laurentiuskerk is dan open voor gebed tussen 19.00 uur en 20.30 uur en het 

ophalen van een kaars die op het graf kan worden neergezet. 

Op maandagavond 2 november is alleen het kerkhof te bezoeken en verlicht tussen 19.00 uur en 

21.30 uur. 

Niet alle overledenen die worden herdacht zijn op het parochiekerkhof begraven. In dat geval kan de 

kaars mee naar huis worden genomen. Uiteraard vragen wij aan eenieder die onze kerkhoven 

bezoekt om de Coronamaatregelen in acht te nemen. 

De nabestaanden van de overledenen, die wij dit jaar gedenken, ontvangen apart een brief. 

Zegening Parochiekerkhof en grafzegening:  

Ons parochiekerkhof is uitgebreid. 

Daarom zal op zondag 1 november dit nieuwe gedeelte van het kerkhof worden ingezegend. 

Tevens zullen ook de reeds bestaande graven worden gezegend. 

Dit vindt elk jaar plaats rond de viering van Allerzielen. 

Beide zegeningen vinden plaats na de viering van 11 uur. 

 
Voedselbank 
De voedselmanden voor de Voedselbank staan zondag 1 november weer in de kerk. 
In deze tijd neemt het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank toe. 
I.v.m. corona worden de voorraden bij de voedselbank kleiner. 
Producten, zoals houdbare melk, zijn erg welkom.  

 

Wereldmissiedag: 

Afgelopen zondag op Wereldmissiedag was de hoofdcollecte voor MISSIO in het kader van de 

Wereldmissiemaand. Oktober 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. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Niet opgeven is ook nu 

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

van deze maand. 

Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u nog steeds geld overmaken op rekeningnummer 

NL65INGB0000001566 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand Den Haag. Mogen wij op uw steun 

rekenen? MOV Augustinus. 

 

Vieringen in onze Parochiekern week 25 oktober t/m 1 november 
Zondag 25 okt. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

Dinsdag 27 okt. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met aanbidding     
Donderdag 29 okt. om 18.30 uur: Rozenkransgebed in de H. Laurentiuskerk 
                                  om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 1 nov. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 

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