Nieuws uit de H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik i.v.m. de Corona-pandemie.
ALLE VIERINGEN IN DE H.H. PETRUS EN PAULUSKERK TE VARIK
ZIJN TOT EN MET PINKSTEREN AFGELAST
Zondagse Eucharistie via onze site en Facebookpagina
Vanaf zondag 22 maart na 10.00 uur is een Eucharistieviering met ons eigen team te zien en mee te
vieren via onze websites en Facebookpagina. Deze Eucharistie zal in kleine kring gevierd worden. De
opname vindt op zaterdag plaats. De viering van 22 maart komt uit Houten, de viering van 29 maart
komt uit Tiel, en op 5 april wordt weer in Houten opgenomen.
U kunt op zondag ná 10 uur de viering bekijken en beluisteren via de website van de Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl , of via de FaceBook-pagina van de Suitbertusparochie.

Telefonisch pastoraal spreekuur
Het pastoraal spreekuur is een telefonisch spreekuur met name voor mensen die aan huis gebonden
zijn, zoals ouderen of zieken. Dit pastoraal spreekuur start a.s. maandag 23 maart en duurt in ieder geval
tot Pasen. Op maandag t/m vrijdag van 10.00 -11.00 uur zijn twee pastores van het team telefonisch
bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan contact, en even hun hart willen luchten. Via het
secretariaat wordt degene die belt doorverbonden met de aanwezige pastor.
telf: 0345-512660

Openstelling van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik
vanaf zaterdag 21 maart zal de H.H. Petrus en Pauluskerk haar kerkdeuren iedere dag geopend
houden voor ieder die wil bidden of een kaarsje wil opsteken.
Dus ook doordeweeks kunt u daar terecht.
De kerk is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom.

De Pastoraatsgroep
Onze leden van de pastoraatsgroep staan voor u klaar wanneer u daar behoefte aan heeft.
In deze tijd, waarin we elkaar helaas niet in de kerk kunnen en mogen ontmoeten, moeten we toch
proberen er voor elkaar te zijn, een luisterend oor te hebben.
Belt u gerust naar:
Marie-Thérèse Pijls:
Anna Sloot:
Tony Akkermans:

06-54686810
06-51554599
06-11207871

Om te danken
Voor de echte helden in ons midden,
de mensen in de zorg, het onderwijs,
de supermarkten, de overheid en in andere vitale functies
die keihard werken om de ontstane crisis het hoofd te bieden.

Om 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.

Laten we elkaar niet loslaten
De Pastoraatsgroep en Locatieraad van de H.H. Petrus en Pauluskerk
wenst u allen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.
We hopen u later, wanneer dan ook, weer te zien.

