
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 20 dec. 2020, 4e zondag van de Advent 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorgangers Pater P. Magnin en Diaken P. Winnubst. 
Organist R. Bot, Cantors L. Hillen en L. Mora. 
 
Altaarbloemetje 
Op zondag 20 december is het altaarbloemetje voor mw. Kruijtzer. 
 
Collecte: 
De collecte is voor onze Parochiekern. 
- 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  
1e kerstdag 25 dec  om 11 uur viering met 30 parochianen en reservering 
De bisschoppen hebben geadviseerd om op 1e Kerstdag 25 december  

een Eucharistieviering met 30 parochianen toe te staan. 

Pastoor Franken heeft besloten hieraan gehoor te geven voor onze Parochie. 

Op 25 december worden de vieringtijden van de zondag gehanteerd en vindt er in elke Parochiekern 

een viering plaats. Dat betekent dat er in de H. Laurentiuskerk om 11.00 uur een Eucharistieviering is. 

(NIET OM 10.30 UUR). Daar is ook de Livestream voor de gehele Parochie. 

Voor deze viering is het de bedoeling dat u, net als iedere zondag, vooraf reserveert. 

Dat kan tot woensdag 23 december 12 uur via Email: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of 

telefonisch ma en woe: 071-5612508. 

 
Vieringen in onze Parochiekern week 20 dec.  t/m 27 dec. 
Zondag 20 dec. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 22 dec. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 24 dec. om 22.00 uur: Kerstnachtviering, Alleen via Livestream, zonder 
parochianen, vanuit de H. Laurentiuskerk. 
Vrijdag 25 dec., 1e Kerstdag, om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zaterdag 26 dec., 2e Kerstdag: GEEN viering in de H. Laurentiuskerk. 
Zondag 27 dec. om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk. 
 
Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer 
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, 
ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is de belangrijkste schakel in 
deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar 
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iets aan doen. Ze steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf 
groenten, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en 
gevarieerd voedsel. Daarmee willen ze de vicieuze cirkel helpen doorbreken. 
De MOV van de parochie H. Augustinus heeft dit jaar gekozen voor het deelproject: 
Voldoende en gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua In Palacagüina, een van de 
armste en droogste gebieden in Nicaragua, leven gezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De lokale organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame 
landbouwtechnieken van hun land te leven. Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. 
Meer informatie op de poster en informatiefolders achter in de kerk en natuurlijk op 
www.adventsactie.nl. Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw 
gift doneren in de olifanten in de kerk, via de 2e collecte in de Givt-app of overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
 
Tussenbeide in de kerk 
Het nieuwe Bisdomblad Tussenbeide ligt weer in de kerk. 

 
KERSTSTAL H. LAURENTIUSKERK 
In dit moeilijke corona-jaar is er gekozen voor het vroeg opstellen van de kerststal in onze 
mooie kerk. Het Mariabeeld is terug naar haar bekende plek onder het Lourdesraam. Iedere 
week komt er wat bij in de stal. Bent u nieuwsgierig? Kom gerust naar één van de vieringen 
om te kijken naar de bewoners van onze stal. 
 
OPENSTELLING KERK  IN KERSTWEEK 21 t/m 24 dec. 
In de kerstweek maandag 21 dec., dinsdag 22 dec, woensdag 23 dec en donderdag 24 dec is 
er, mede door het enthousiasme van onze fantastische kosters, weer openstelling van 11.00 
tot 12.00 uur. U kunt dan komen voor de kerststal, voor persoonlijk gebed en/of om een 
kaarsje aan te steken. 
 
Kerk op 25 dec om 14.00 uur NIET OPEN 
Vanwege Coronamaatregelen zal er dit jaar geen Kindje Wiegen zijn op 1e kerstdag. 
Vanwege de lockdown zal er helaas ook geen openstelling zijn op 1e kerstdag om de kerststal 
te bekijken. 
 
 
 
 

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