PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Een traan van licht
Gebedsdienst op Kerstavond, 24 december 2020
in de St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek

Voorwoord
Nu wij in onze kerken slechts een beperkt aantal mensen kunnen
ontvangen vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van
verbondenheid.
Voor Kerstavond wordt een gebedsdienst gehouden door de leden van het
pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen.
Deze viering kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie
of van uw deelgemeenschap.
Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en
gebeden bent.
Alle goeds, pastoraal team
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Een traan van licht
Gebedsdienst op Kerstavond, 24 december 2020
met medewerking van de leden van het pastoraal team
en vrijwilligers uit alle gemeenschappen;
met zang door Christel van Berkel-Verlaan, Saskia Manga OwonaWortelboer, en Roos van der Drift en Emily van den Berg (To be
Continued) uit de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis (o.l.v. Peter
Bergmans; piano Jan Michel Koekebakker)
en door Anjo en Frans IJlst, Jan en Trees Hagen en Mieke van Osta
uit de Liduinabasiliek in Schiedam (o.l.v. Bas van Houte, tevens orgel)
Openingslied: Wij komen tezamen (vanuit Schiedam)
Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen uw voeten, Emmanuël.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, Dominum.

-3-

Begroeting en inleiding (door pater Avin Kunnekkadan SVD)
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Beste parochianen,
hartelijk welkom aan u allen voor deze kerstviering van parochie De
Goede Herder. Met de gehele parochie vieren wij kerst via de YouTubeuitzending deze ‘bijzondere’ gebedsdienst.
Wij hopen dat u thuis ook de kaarsjes heeft aangestoken, zodat deze
viering een warm ‘thuisgevoel’ geeft. Zoals vroeger, knielend voor de
kerststal; samen zingend. Gevoed door gevoelens van vrede en
gerechtigheid. Dit is ook het gevoel dat wij nu herkennen in deze
gezamenlijke kerstviering.
Maar er zijn ook gevoelens van verlies, bijvoorbeeld van een dierbare.
Kerstmis was met hem of met haar zó anders, toen ze er nog bij waren! Er
zijn zelfs mensen die Kerstmis zouden willen overslaan!
Maar ‘thuiskomen’ bij jezelf houdt ook in: de situatie accepteren. Zeker in
deze corona-tijd.
De herders mochten het ‘licht’ vinden. Een engel uit de hemel wees hen de
weg. En nu, in de donkerste nacht van het jaar, straalt dat licht om u heen.
Kunnen wij met onze gevoelens ruimte maken voor dat licht: het
pasgeboren kwetsbare Kind in Bethlehem, dat voor ons geboren werd in
een stal?
Met deze gedachte vragen wij aan God, en aan elkaar om vergeving, voor
wat het afgelopen jaar niet goed is gegaan, en vieren wij met een warm
hart met al onze medemensen.
Gebed om ontferming (door Henriëtte Daeter, vanuit de Lucaskerk)
Barmhartige God,
zie vanuit den hoge naar uw schepping
en ontferm U over ons…
Zie uw mensen,
vechtend en moordend,
niets ontziend zich een weg banend
naar eigen macht en eer.
Heer, ontferm U over ons.
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Zie de kapotgeschoten huizen en straten,
de verwoeste steden,
de leegte, verlatenheid,
de verstikkende stilte.
Heer, ontferm U over ons.
Zie de natuur, ooit in bloei,
ooit bron van hoop en vreugde,
draagster van leven, voedsel voor mens en dier,
nu ziek voor jaren, dood.
Heer, ontferm U over ons.
Zie uw mensen, hun ellende,
hun jammerklachten en allesdoordringende verdriet
om een vader, een moeder, om hun kinderen,
gedood in het geweld.
Heer, ontferm U over ons.
Zie uw mensen, hun wanhoop,
opgejaagd, dolend in den vreemde,
op de vlucht in wankele boten,
ploeterend in de modder,
worstelend met grenzen.
Heer, ontferm U over ons.
Zie uw mensen,
hart op slot, ogen en oren dicht,
bevreesd om eigen veiligheid,
bang om verlies van eigen ruimte.
Heer, ontferm U over ons.
Barmhartige God,
zie vanuit den hoge naar uw schepping,
kom in beweging, daal naar ons af,
wees ons tot troost, geef ons uitzicht
en bekeer ons tot uw vrede. Amen.
(Petra Versnel-Mergaerts)
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Lied: Nu zijt wellekome (3 coupletten) (vanuit Schiedam)
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.
d’Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
“Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, waar ’t is geschied voorwaar.”
Kyrieleis.
Kerstverhaal: Een traan van licht
(door Pia Admiraal, vanuit de Pax Christikerk)
Eeuwenlang had het licht de aarde, de mensen, de dieren en planten
beschenen. Overdag was het er geweest als het licht van de zon, ‘s nachts
had het geschenen als het licht van de maan en sterren. Waar geen zon of
maan kon doordringen, was het aanwezig geweest als het licht van een
kaars of een olielamp. Maar nu stond het besluit van het licht vast. De tijd
om voorgoed te vertrekken was gekomen. Het licht besloot om weg te
gaan en nooit meer terug te keren. Niet de dieren hadden het er zo naar
gemaakt. Ook niet de planten. De mensen waren het, die het ernaar
gemaakt hadden. Zij deden dingen die het daglicht niet konden velen.
Mensen lieten het duister toe in hun hart in plaats van het licht van de
liefde. In hun hoofden weefden zij duistere hersenspinsels in plaats van
heldere, kleurrijke gedachten. Dat had het licht doen besluiten om te
vertrekken. Als niemand in het licht wilde wandelen, zou ieder dat
voortaan maar in het donker moeten doen. Het licht begon de terugtocht.
Het keerde weer naar de plek vanwaar het gekomen was: de hemel. Op
aarde bleef alleen het donker; het donker van een eindeloze nacht.
-6-

De mensen dachten eerst dat het licht wel terug zou komen. Maar de nacht
kende geen einde, de dag brak niet meer aan. De mensen waren ongerust.
Zij zochten elkaar op en overlegden hoe het licht zou kunnen worden
teruggehaald.
De generaals kwamen met een plan. Zij stelden voor dat de moedigste
soldaat van het leger de hoogste berg van de wereld zou beklimmen. Daar,
op de top van de berg, zou hij dicht genoeg bij de hemel zijn om met het
licht te kunnen praten. Hij zou vertellen hoe nuttig en nodig het licht was.
Het kon haast niet anders of het licht zou door zijn smeekbede van
gedachten veranderen en terugkeren. Maar toen de soldaat hoog op de berg
was aangekomen en met het licht sprak, zag het licht hoeveel trots en
hoogmoed er in zijn hart verscholen lagen. Het licht keerde zich van hem
af en bleef ver weg in de hemel.
Daarop kwamen de priesters met een voorstel. Als alle kinderen een groot
koor zouden vormen en het licht zouden toezingen, zou dat het licht niet
milder stemmen? Het licht kon misschien een soldaat weigeren terug te
komen, maar toch niet kinderen? Juist de kinderen leden het meest onder
het duister. Maar toen de kinderen stonden te zingen, zag het licht hoe zij
elkaar duwden en ruzie maakten. Het licht bleef bij zijn besluit om niet
terug te keren en in de verre hemel te blijven.
Het was ergens in een stal, ver weg van generaals en de priesters, dat zich
een man en een vrouw ophielden. De man keek bezorgd. Zijn vrouw had
hevige pijn in haar buik. Het moment was gekomen dat hun kind zou
worden geboren. Maar hoe moest dat in het diepe duister? De man wist het
niet, hij was wanhopig. Hij keek naar de donkere hemel en sprak tot het
onzichtbare licht: “Ik begrijp dat soldaten u niet kunnen terugbrengen, ik
begrijp dat kinderen die gemeen doen u niet kunnen terughalen, maar een
kind dat geboren gaat worden, wat heeft dat voor kwaad gedaan? In een
kind dat geboren wordt, leeft toch nog geen duisternis?” Toen het licht de
woorden van de man hoorde, ontroerde het licht. Juist op het moment dat
het kind geboren werd, viel een traan van licht uit de hemel. Het kwam
terecht in de stal. Vanuit die stal met het kind begon het licht zich weer uit
te spreiden over de aarde. Zo keerde het licht weer terug. Nooit meer is het
licht weggegaan. En nog steeds, als ergens een kind wordt geboren, valt er
een traan van licht uit de hemel.
(Stephan de Jong)
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Lied: In ons hart geboren (vanuit Maassluis)
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren,
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Kerstevangelie: volgens Lucas (2, 1-14)
(door pater Melvin Tharsis SVD)
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus,
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret,
naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven,
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
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Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders,
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren,
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen:
“Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap,
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare;
zij verheerlijkten God met de woorden:
“Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.”
Woord van de Heer. Wij danken God.
Lied: Do You hear what I hear (vanuit Maassluis)
Said the night wind to the little lamb:
“Do you see what I see?
Way up in the sky, little lamb
Do you see what I see?
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite” (2x)
Said the little lamb to the shepherd boy:
“Do you hear what I hear?
Ringing through the sky, shepherd boy
Do you hear what I hear?
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A song, a song, high above the trees
With a voice as big as the sea” (2x)
Said the shepherd boy to the mighty king:
“Do you know what I know?
In your palace warm, mighty king
Do you know what I know?
A Child, a Child shivers in the cold
Let us bring Him silver and gold” (2x)
Said the king to the people everywhere:
“Listen to what I say!
Pray for peace, people everywhere!
Listen to what I say!
The Child, the Child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light” (2x)
Korte overweging (door pastoor Charles Duijnstee)
“Het volk dat in duisternis gaat, zal een groot Licht aanschouwen.” Deze
woorden van de profeet geven nog steeds de droom aan van mensen, toen en
nu. Ons leven is soms donker, als blinden tasten we langs de wand. Er is
geen zicht, geen uitzicht. Zeker in deze coronatijd waarin we nauwelijks
echt samen kunnen vieren. Kan je met 30 mensen in de kerk wel het
Kerstfeest vieren?
Voor mijn gevoel is het Kerstfeest een feest van verbondenheid met elkaar.
Het Kind zegt ons aan, dat er toekomst is, leven en licht. We vieren wat
eigenlijk nog niet is: licht in overvloed, alle duisternis verdwenen. We vieren
wie we nog niet zijn: mensen levend in het licht voorgoed. Het Kind van
Bethlehem zegt ons aan, dat het kán, dat het moét. Zijn Licht schijnt voor
alle mensen van goede wil. Hij wijst ons de weg. Hij is als een Vuur in de
nacht. We mogen er ons aan verwarmen.
Samen Kerstmis vieren is echter niet vrijblijvend, want het Kind van toen
vraagt om navolging: dat wij ons licht laten schijnen voor anderen, dat
anderen zich mogen warmen aan onze hartelijke, onvoorwaardelijke liefde.
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Vannacht vertelt God ons hoe het allemaal begonnen is: zo innig en zo
klein tussen de frêle handen van een jonge moeder die Hem koesterde en
verwarmde. Vannacht vertelt God ons dat Hij verzot is op de mensen.
Maar hoe kun je nu liefde uitleggen? Het is niet simpel, ook niet voor God.
Wie liefheeft, heeft overigens geen uitleg nodig en wie nooit heeft
liefgehad zal het ook nooit begrijpen. “Ik heb de mensenwereld aangeraakt
met mijn mond”, zegt God, “en met mijn kleine kinderhandjes. Ik heb deze
wereld gestreeld, deze wereld zoals hij is.”
Kerstmis is één grote vertelling van God om ons te zeggen dat onze wereld
ook zijn wereld is en dat elke mens door Hem gezien en bedoeld is als een
wonder uit zijn hand, een wonder om lief te hebben. Mochten we een
beetje gelijken op de bewoners van de kerststal…
Een beetje op Maria: meewerkend met Gods genade in overgave en in groot
geloof. Een beetje op Jozef: dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en
trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen. Een beetje op
de engelen: boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk.
Een beetje op de herders: die hun schapen leiden en beschermen. Een beetje
op de ezel: een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend. Mocht je iets
hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg. Een
beetje op de os, het dier dat trekt: we hebben nood aan voortrekkers en
spoortrekkers.
En veel, heel veel op het Kind: dat ook in jou iets mag doorstralen van het
echte leven en dat in jou de Liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen
verwarmend. Mogen we in deze duistere coronatijd het licht in elkaar
blijven zien, ondanks de nabijheid tot elkaar op afstand.
Namens het pastorale team, een Zalig Kerstfeest toegewenst.
Lied: Stilte (vanuit Maassluis)
Op zoek naar de stilte de stilte van de nacht
waar met ongekende kracht de vrede werd geboren
in stilte, zijn wij op zoek naar stilte.
In de chaos van de dag van weken jachtig rennen
achter plannen en verhalen die worden opgelegd
gaan we verder gaan we verder
de oude idealen van vrede en van vriendschap
van samen delen hebben we afgelegd
Soms vinden wij de rust tegen rusteloze dromen
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over waar wij in de fout gaan voorzichtig weer terug
dan gaan we verder zoekend naar de sleutel
tot ware kostbaarheden die ons zijn toegezegd
Dona nobis pacem nobis pacem Dona nobis pacem
in stilte, zijn wij op zoek naar stilte deze nacht.
Voorbede en Onze Vader
(door Thea Noga, vanuit de Jacobus-Martinuskerk)
In deze kerstnacht komt God ons tegemoet.
Vol vertrouwen mogen wij onze gebeden tot Hem richten:
Voor alle christenen die in deze dagen
het feest vieren van uw Menswording,
dat zij steeds dieper mogen doordringen
in het geheim van uw onbevattelijke liefde,
dat zij mogen ervaren hoe uw heilige Geest hen draagt en leidt.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor alle kinderen in onze wereld dat het levenslicht mogen zien,
dat zij met grote vreugde ontvangen mogen worden,
dat zij uitgroeien tot mensen in wie uw liefde woont.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor de vele vluchtelingen, op weg naar een beter leven,
verlangend naar vrede en uitzicht op een toekomst,
dat zij mensen ontmoeten die hen gastvrij opnemen,
dat zij hulp krijgen om een nieuw bestaan op te bouwen.
Laat ons bidden…
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die leiding geven en verantwoordelijkheid dragen,
voor allen die beslissingen nemen en waken over het welzijn van anderen.
Breek met uw licht door in hun hart en vervul het met liefde.
Laat ons bidden…
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Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Zo vragen wij U, God,
in het vertrouwen dat U al onze gebeden hoort,
laat het licht van Kerstmis over ons opgaan
en de vrede van Uw Zoon ons vergezellen,
deze nacht en alle dagen en nachten van ons leven.
Amen.

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft…
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

- 13 -

Lied: Mary did You know? (vanuit Maassluis)
Mary, did you know
That your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know
That your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know,
That your baby boy has come to make you new?
And the child that you delivered, would soon deliver you.
Mary, did you know
That your baby boy would give sight to the blind man?
Mary, did you know
That your baby boy would calm a storm with his hand?
Did you know
That your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby
You’ve kissed the face of God
The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of The Lamb
Oh Mary, did you know
That your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know
That your baby boy will one day rule the nations?
Did you know
That your baby boy is Heaven’s perfect lamb?
And the sleeping child you’re holding, is the great I am
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Gedicht: Kwetsbaar en klein
(door Yvonne Buys-Jautze, vanuit de Andreas Petrus en Pauluskerk)
Een kind zijn we geweest.
Herinneringen vervagen, alsof we het echt achter ons laten.
Maar ergens in ons hart is dat kind nog aanwezig:
in de spontane vreugde die de natuur soms oproept;
in de onverwachte angst die duisternis los kan maken.
Kwetsbaar zijn we, maar meestal laten wij het niet blijken.
Want de wereld verdraagt het niet,
de wereld zoals wij die gemaakt hebben.
Een kind wordt ons gegeven,
kwetsbaar en klein,
kan God zó onder ons wonen?
Groots en overrompelend is het spel:
God kijkt ons aan, met de ogen van dit kind.
Geraakt worden we, in hart en ziel,
bereid om ons te keren naar die kwetsbaarheid,
in onszelf, in de ander, in de Ander.
Samen zullen we de aarde bewoonbaar maken, zoals bedoeld is.
Dan breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk,
voor eeuwig de hemel op aarde.
(Leonie van Straaten)
Lied: Midden in de winternacht (vanuit Schiedam)
Midden in de winternacht, ging de hemel open
die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal: wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan;
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
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want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan;
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan. Herders blaast uw fluiten aan
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
keere om, keere om, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Zending en zegen (door pastor Henri Egging)
Met kerstmis komen wij in het donker samen,
om te wachten op nieuw licht;
om uit te zien naar een nieuwe geboorte,
naar God die een nieuw begin maakt.
Wij hebben het gezien en gehoord.
Moge die vreugde en dat licht bij ons blijven.
De Heer zal bij u zijn. – De Heer zal u bewaren.
De oneindig goede God
die door de menswording van zijn Zoon
de duisternis van de wereld heeft verdreven
en door de heilige geboorte van Christus
deze nacht heeft doen stralen van licht,
moge de duisternis van het kwaad uit u verdrijven
en uw hart vervullen met het licht van het goede.
Amen.
De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte
door een engel aan de herders heeft willen verkondigen,
moge u zijn vreugde schenken
en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.
Amen.
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Hij die door de menswording van het Woord
aarde en hemel met elkaar verbonden heeft,
moge u met de gave van zijn vrede en liefde vervullen
en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem.
Amen.
Zegene u de almachtige God:
Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.
Slotlied: Eer zij God in onze dagen (vanuit Schiedam)
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Namens alle medewerkers aan deze viering
wensen wij u: een Zalig Kerstfeest !
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Gebed bij de beproeving door het corona-virus
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers
van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van
de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is
om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij
vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.
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