
 

 
Mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

Viering: zondag 17 jan. 2020; 2e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Broeder Mattheus en Diaken Peter Winnubst. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot , leden van het Laurentiuskoor. 
 
Wij gedenken: 
Op 11 januari is op 92-jarige leeftijd overleden: Francisca van Berkel-Smeets. 
De uitvaart vindt plaats op 18 januari in de H. Laurentiuskerk waarna zij wordt begraven op 
het parochiekerkhof. 
 
Op 12 januari is op 88-jarige leeftijd overleden: Adriana Van Duijnhoven-Lieverloo. 
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 januari op het parochiekerkhof. 
 
Altaarbloemetje 
Op zondag 17 januari  is het altaarbloemetje voor de heer A. van Leeuwen. 
 
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  
Afwezigheid Kapelaan Boris t/m 31 januari 
Tot en met 31 januari zijn alle vieringen waarin kapelaan Boris zou voorgaan, wegens ziekte, afgelast.  
Op zondag 17 januari en 31 januari  gaat Broeder Mattheüs voor in de H. Laurentiuskerk. 

Op donderdagavond 21 januari en 28 januari is er geen viering in de H. Laurentiuskerk. 
 

Viering 24 januari, vredeszondag, in de H. Laurentiuskerk 
In tegenstelling tot wat in de Augustinus staat vermeld, zal er toch een Eucharistieviering 
zijn in de H. Laurentiuskerk om 11.00 uur. In verband met Coronamaatregelen is deze 
wijziging doorgevoerd.  
Er is wel een Oecumenisch avondgebed op zaterdag 23 januari om 19.00 uur vanuit de 
Dorpskerk dat via Livestream kan worden gevolgd. 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 17 jan. t/m 24 jan. 
Zondag 17 jan. om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk (Livestream) 
Dinsdag 19 jan. om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk    
Donderdag 21 jan. om 19.00 uur: GEEN Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 24 jan.  om 11.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
AGENDA  week 17 jan. t/m 24 jan. 
Woensdag 20 jan. om 19.30 uur: Vergadering pastoraatgroep (via Zoom) 
 



Christelijke meditatie  en de Leeskring o.l.v. Joost Naber gaan voorlopig niet 
door. 
 
Kerkbalans van start 
Van 17 januari t/m 31 januari vindt weer de Actie Kerkbalans plaats. 
De komende periode kunt u weer een brief verwachten.  
Naast de brief over Actie Kerkbalans ontvangt u ook een enquête over een Moeder 
Godskapel en een brief over de verkoop van de Moeder Godskerk. 
De brief zal ook in de Augustinus geplaatst worden. 
 
Ingezonden: 

Webinar over Corona in Voorschoten 
In voorgaande jaren organiseerde de Raad van Samenwerkende Kerken over verschillende 
onderwerpen zogenaamde debatavonden. Op zo’n avond kwamen altijd twee mensen aan 
het woord die elk vanuit een eigen invalshoek een visie op dat onderwerp gaven en met 
elkaar in debat gingen. 
Een Webinar 
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom heeft de raad besloten iets anders te doen: geen 
debatavond, maar een Webinar. Wat is een Webinar? Een Webinar is een bijeenkomst, 
waarin je van achter je eigen computer of smartphone inlogt en kan kijken, luisteren en 
eventueel meedoen aan een online-debat. In de wetenschap wordt dit op dit ogenblik veel 
gedaan. Voor velen in ons dorp is het iets nieuws. Maar daarom kan het wel heel leuk zijn.  
Over Corona 
Dit jaar hebben we dominee Bert Boter en huisarts Rob Michielsens uitgenodigd om hun 
visie te geven en met elkaar in debat te gaan. Een verhelderende discussie is ook goed. 
Rob Michielsens is huisarts in Voorschoten en als voorzitter van de huisartsengroep 
Voorschoten medeverantwoordelijk voor het coronabeleid van ons dorp. Daarom weet hij 
veel over hoe het begon, wat er daarna gebeurde en hoe we er als dorp op medisch gebied 
voor staan. En vooral ook: wat de vooruitzichten zijn. 
Bert Boter is een van de dominees van de Dorpskerk. Hij denkt na over vragen als: ‘Kun je 
zeggen dat God achter deze epidemie zit? Wat betekent het om gelovig dan wel niet gelovig 
te zijn, terwijl zich om je heen zo’n ramp afspeelt. En wat als de pandemie achter de rug is?’ 
Het kan zijn dat Rob Michielsens en Bert Boter elkaar aanvullen. Maar misschien is het veel 
leuker als dat niet zo is. Hoe dan ook, het zou wel eens een hele interessante avond kunnen 
worden. Freek Bakker treedt op als voorzitter.  
Meedoen ;Hoe kun je meedoen? Het makkelijkste is je via een app, een e-mail of telefoontje 
met daarin je telefoonnummer of mobiele nummer en e-mailadres aan te melden bij Freek 
Bakker, mob.: 06-13805668, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com. Je krijgt dan in de week voor 
het Webinar een link toegestuurd, waarmee je kan inloggen op het Webinar. Die link kan 
zelfs nog op het laatste moment toegestuurd worden. Caroline Heijer zal op deze avond 
optreden als technisch assistente en helpen bij het inloggen. Haar e-mailadres is 
carolineheijer@gmail.com. In de e-mail waarin je de link krijgt, zal ook haar telefoonnummer 
staan om haar te bellen wanneer er problemen zijn. 
Het Webinar wordt gehouden op: 25 januari 2021, 20 uur - 22 uur. 

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