
De zondagse     

mededelingen                                        Parochiekern H. Laurentius en 
                de Moeder Gods, Voorschoten 
       

 

Viering: zondag 6 juni 2021; Sacramentszondag 
H. Laurentiuskerk om 11.00 uur; voorganger Pastoor R. Franken. 
Muziek: Organist E. Brouwer.  Zang:  leden van het Dameskoor o.l.v. E. Brouwer 
 
Wij gedenken: 
Op 1 juni is overleden op 83-jarige leeftijd: Ruby Claudette Eleanoor van Aken-George. 
Jarenlang was zij met haar man eigenaar van de verfwinkel aan de Leidseweg. 
Een vrouw die altijd voor anderen klaarstond. De uitvaart is op zaterdag 5 juni in de 
H. Laurentiuskerk waarna de crematie zal plaatsvinden op Rhijnhof. 
 
Collecte: voor eigen Parochiekern / deurcollecte 
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. 
 
Altaarbloemetje:  
Op zondag 6 juni is het altaarbloemetje voor mevrouw Van Abswoude. 
 

Mededelingen  
 
Versoepeling van aantal kerkgangers naar 50 per viering. 
De bisschoppen hebben besloten dat m.i.v. zondag 6 juni a.s. het aantal kerkgangers in onze 
kerk kan worden gewijzigd van 30 naar 50 kerkgangers. 
Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen 

worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de 

andere basisregels uit het protocol zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie 

uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. 

 De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni a.s. nog niet, met uitzondering van zingen 

door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord 

vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. 

Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de 

richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 

jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te 

kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen 

tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de 

pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen. 



 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. Teneinde zoveel mogelijk 
parochianen een kans te geven de Eucharistieviering op zondag te bezoeken kunt 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 
 

Dinsdagviering vervalt i.v.m. vakantie Pastoor Franken 
Pastoor Franken is op vakantie van 7 juni t/m 19 juni 
Daarom is er op dinsdag 8 juni en dinsdag 15 juni geen ochtendviering om 9 uur. 
 
 
Vieringen in onze Parochiekern week 6  t/m 13 juni 
Zondag 6 juni om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Dinsdag 8 juni om 09.00 uur: GEEN VIERING        
Donderdag 10 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondag 13 juni   om 11 uur: Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk 
Zondagmiddag 13 juni Viering 1e H. Communie in de H. Laurentiuskerk  
                                         (besloten ivm Coronaregels)                   
 
 
Diaken Winnubst met retraite 
Diaken Peter Winnubst is met retraite van 14 juni t/m 19 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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