De zondagse
mededelingen

Parochiekern H. Laurentius en
de Moeder Gods, Voorschoten

Viering: zondag 28 maart, Palmpasen
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorgangers: pastoor R. Franken en Diaken P. Winnubst.
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot, leden van het Laurentiuskoor.
De Eucharistieviering is ook te volgen via Livestream; toegangscode staat op website van
onze Parochiekern: www.rkvoorschoten.nl
Wij gedenken:
Ons bereikte het bericht dat op 11 maart is overleden op 96-jarige leeftijd:
Marianne Schouten. Zij woonde de laatste jaren in Huize Adegeest.
De uitvaart vond plaats in haar geboortedorp Berkhout op 16 maart.
Altaar bloemetje
Op zondag 28 maart is het altaar bloemetje voor familie Van Vliet-Laue.
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
Wijziging vieringen i.v.m. avondklok
Vanwege de avondklok zal de Kruishulde op vrijdag 2 april om 20.30 uur in de H.
Laurentiuskerk niet doorgaan.
De Paaswake zal niet om 21.00 uur maar om 19.00 uur zijn in de H. Laurentiuskerk.

Attentie voor NIET KNIELEN
Beste parochiaan, het is helaas één van de vele coronaregels waar we mee te maken
hebben. Omdat u bij het knielen niet voldoende afstand kunt houden, wordt u gevraagd niet
te knielen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Ophalen palmtakje
Op Palmpasen 28 maart worden er weer palmtakjes gewijd. Als u niet bij deze viering
aanwezig bent dan kunt u een uur na afloop, om 12 uur, een takje ophalen in de kerk.
Dit kan ook op dinsdagochtend om 10 uur, na de ochtendviering of op donderdag 1 april
om tussen 18.00 uur en 19.00 uur, voorafgaand aan de viering van 19.00 uur.

Reserveren voor de Goede Week
Vanwege het Coronavirus is het nog steeds de bedoeling dat u voor de Eucharistievieringen
op zondag reserveert. Helaas gebeurt het dat men spontaan komt in de hoop de
Eucharistieviering te kunnen bezoeken. Wij willen u vragen, hoe lastig dit ook is, te
reserveren. Dat is mogelijk tot vrijdag 12 uur via e-mail: Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
of per telefoon: 071-5612508. Teneinde zoveel mogelijk parochianen een kans te geven de
Eucharistieviering op zondag te bezoeken kunt 1x per 14 dagen een reservering maken.
Natuurlijk zouden wij graag u allemaal gastvrij willen ontvangen maar ook wij moeten ons
aan de Coronamaatregelen houden. Voor de doordeweekse viering van dinsdagochtend en
donderdagavond hoeft u niet te reserveren.
Bent u verhinderd, laat het ons dan weten zodat wij andere parochianen een plaats kunnen
geven bij de Eucharistieviering op zondag.
Voor de Goede Week kunt u voor 1 viering in die week een reservering maken.
Dat geldt voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en 1e en 2e Paasdag.
Voor andere vieringen komt u op een wachtlijst. U krijgt dan bericht als ook deze reservering
door kan gaan.

Vastenactie 2021
Dit jaar heeft de MOV H. Augustinus een eigen project bij de Vastenactie ingediend: Bouw
van veilige slaapruimte voor personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Het project is
aangevraagd door de werkgroep Zuiderkruis uit Katwijk. Vandaag komt de voorzitter van
deze werkgroep, Kees Heijkoop, vertellen over dit bijzondere project. Er wordt geld
ingezameld voor onderkomens voor het personeel bij het ziekenhuis in Zomba zodat zij niet
meer in het donker hoeven te reizen.
Ook in Nederland is nog steeds alles anders. Om geld in te zamelen, zullen er meer
individuele acties dienen te worden ondernomen. Om solidair te zijn met de mensen in
Malawi, kunnen wij gaan lopen of fietsen en per gemaakte kilometer een bedrag doneren
aan dit project. Door verschillende parochianen zijn al heel wat kilometers afgelegd in
Voorschoten en omgeving voor dit mooie project van de Vastenactie. U kunt deze
parochianen sponsoren door uw gaven te deponeren in de olifanten in de kerk of door uw
gift over te maken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den
Haag met vermelding van het projectnummer 401617.
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.nl, op de flyers bij de
olifanten en op de posters in de kerk. Werkgroep MOV H. Augustinus.
Vieringen in onze Parochiekern week 28 maart t/m 5 april
Zondag 28 maart om 11 uur: Palmpasen; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Dinsdag om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Om 19.00 uur: Boeteviering in de H. Laurentiuskerk
Donderdag 1 april om 19.00 uur: Witte Donderdag; Eucharistieviering H. Laurentiuskerk
Goede Vrijdag 2 april om 15.00 uur: Kruisweg meditatie in de H. Laurentiuskerk
KRUISHULDE OM 20.30 uur VERVALT
Zaterdag 3 april om 19.00 uur: Paaswake in de H. Laurentiuskerk.
Zondag 4 april om 11 uur: Pasen; Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk
Maandag 5 april om 11 uur: 2e Paasdag, 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

