Informatiebrief van het pastorale team aangaande
de maatregelen vanwege het coronavirus
voor de HH. Petrus en Paulus Parochie - 13 maart 2020

Vieringen zaterdagavond en zondag
Tot 31 maart zijn er in de katholieke kerken in heel het land géén
Eucharistievieringen (of andersoortige vieringen) op zaterdagavond en zondag.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op
televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt Radio Maria zondag om 10:00 uur de Mis uit en iedere doordeweekse
ochtend en avond een Eucharistieviering om 09.00 uur (op zaterdag om 09:30 uur)
en 19.00 uur.
Via de sociale media zijn er nog meer mogelijkheden.
Waar het echt niet mogelijk op deze wijze de Mis mee te vieren is vervalt de
zondagsplicht.
Zondagmiddag zijn open voor persoonlijk stil gebed:
* de Hartebrugkerk van 11.00 tot 16.00 uur
* de H. Lodewijk van 14.00 tot 16.00 uur voor aanbidding
NB: de priesters lezen privé de Zondagsmissen, ook voor de opgegeven Misintenties.
Weekmissen
Deze worden voorlopig teruggebracht tot
- de dagmissen in de H. Lodewijkkerk (ma 09.00, di 19.00, woe 09.00,
do 19.00, vrij 19.00 en zat. 09.30 uur.)
De donderdagmis in de Hartebrugkerk om 12.30 uur.
Bij de aanbidding en vooral voor de Weekmissen geldt:
* Deze zijn er vooral voor degenen die al gewoon waren naar een of enkele
Weekmissen te komen en niet als vervanging van de Zondagsmis.
* Ga niet dicht bij elkaar zitten.
* Wanneer u tot een risico groep behoort, lichte verschijnselen van ziekte
heeft, zeker hoesten en niezen, komt u NIET naar de aanbidding en
weekmissen toe!
Uitvaarten
In kleine kring is een gebedsdienst mogelijk in de kerken of aula’s van de
begraafplaats en/of het gebed bij de beaarding / in de aula van het crematorium.
De H. Mis voor de overledene wordt door een priester ‘privé’ gelezen en zodra het
weer mogelijk is kan er alsnog een Requiemmis gelezen worden.

Aangaande al geplande Dopen en Huwelijken wordt contact opgenomen door de
diaken of pastoor.
Ouderen en zieken
Uiteraard blijven we omzien naar elkaar. Vooral nu we elkaar niet op zondag in de
kerk treffen kan het heel welkom zijn tussen door even contact met elkaar te zoeken
en te vragen of er ergens hulp nodig is.
Anderen bijeenkomsten
De bisschoppen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na
vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten … Dat wordt in onze
parochie ook gevolgd en dus zijn er ook geen 1e Communie- en Vormselvoorbereidingen e.d. U hoort t.z.t. wanneer alles weer wordt voorgezet.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie om onderstaand gebed te bidden:
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.

U bent uitgenodigd dit gebed dagelijks thuis of op werk te bidden om 12.00 uur.
Eventueel samen met het Engel des Heren.
Zo geven we ook één stem vanuit de parochie aan het gebed.
Pastoor Broeders - pastoor Smith - diaken Clavel
pastoraal werkers van Pampus en Falke-de Hoogh

