
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 20 juni 2021; 12e zondag door het jaar 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; Voorganger Pastoor R. Franken. 
Muziek: Organist R. Bot en L. Hillen. Zang o.l.v. Richard Bot, leden van het Laurentiuskoor. 

 
 
Collecte: voor eigen 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. 
 
Altaar bloemetje: 
Op zondag 20 juni is het altaar bloemetje voor mevrouw Moons. 
 

Mededelingen  
 

Reserveren voor de viering op zondag 
Vanwege het Coronavirus is het nog steeds de bedoeling dat u voor de Eucharistievieringen 
op zondag reserveert. Dat is mogelijk tot vrijdag 12 uur via e-mail: 
Kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl  of per telefoon: 071-5612508. Om zoveel mogelijk 
parochianen een kans te geven de Eucharistieviering op zondag te bezoeken kunt u  
1x per 14 dagen een reservering maken.  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. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 20 juni  t/m 27 juni 
Zondag 20 juni om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 22 juni om 09.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk        
Donderdag 24 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 27 juni  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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