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WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 
 

- Geloven in de ander. Samen één missie - 
 
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Gedreven en gesterkt 
door geloof en rechtvaardigheidsgevoel geven zij zekerheden in Nederland op om 
elders in de wereld lijden te verlichten en te bouwen aan een rechtvaardige wereld. 
Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en 
strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. 

De Week Nederlandse Missionaris steunt deze bevlogen mannen en vrouwen 
financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun 
medemens. De steun van ons is daarbij onmisbaar. 

In andere jaren wordt het belangrijke werk van Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers in de pinkstertijd in de kerk onder de aandacht gebracht en wordt 
met een collecte geld ingezameld voor de noodzakelijke financiële ondersteuning. 
Helaas is dat door de coronacrises dit jaar niet mogelijk. 
Toch kunt u ook dit jaar bijdragen aan de noodzakelijke financiële ondersteuning van 
het missiewerk en wel door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer 
NL30RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris te Den Haag. 
 
MOV - Agnesgemeenschap 

 

 

 

 FAMILIEBERICHTEN 

 
Overleden:  
De heer Jan Bertens (92 Jaar) 
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IN HET HUIS VAN MIJN VADER……(Joh 14,2) 
 
De oneindige kracht van de verrijzenis is niet te vergelijken met de kracht van de 
dingen en omstandigheden van de wereld hoewel deze erg moeilijk lijken. De tijd 
van Pasen loopt bijna ten einde, op 21 mei vieren we de Hemelvaart en op 31 mei 
Pinksteren. En wat zal er dan gebeuren? 
Alle christenen hebben deze vastentijd en Pasen op een “nieuwe” manier beleefd 
en zich aangepast aan de omstandigheden vanwege de dreiging van het virus. Veel 
mensen hebben geleden onder het feit dat de vieringen moesten worden 
geannuleerd. Maar de vraag is: hebben we de Heer Jezus gezien? Heeft deze tijd 
ons geholpen om een nieuwe relatie met Christus te hebben? Of is alles hetzelfde? 
Wat is er in mijn leven veranderd? 
 
De evangeliën zeggen dat de eerste woorden van de verrezen Christus zijn: “Vrede 
voor jou”. Daarna komt een grote vreugde in het hart van de apostelen. Beetje bij 
beetje zal de enorme kracht van de verrijzenis niet alleen de apostelen veranderen, 
maar ook de zielen van allen die het goede nieuws horen en aanvaarden. 
Gedurende deze lange tijd heb ik de genade gehad om met veel mensen aan de 
telefoon te spreken of via zoom, face time, skype. Velen van hen hebben mij 
getuigd hoe mooi en krachtig deze Pasen is geweest. Mensen van verschillende 
leeftijden, mensen die alleen wonen, gezinnen. Zij hebben de aanwezigheid van de 
Heer op deze feestdagen ervaren. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die 
zich met elkaar hebben verzoend, van kinderen die na lange tijd weer naar huis zijn 
teruggekeerd, kinderen die eerlijk en in waarheid met hun ouders hebben 
gesproken.  
 
Zij zeiden mij aan het einde: “Christus is waarlijk opgestaan”. Vreugde in tijden van 
coronavirus, ongelooflijk!! 
Daarom kunnen wij met vreugde verlangen naar Hemelvaart en Pinksteren omdat 
de verrijzenis werkelijk in ons leven is verschenen.  
Maar, wat betekent het dat Jezus naar de hemel zal gaan? Ten eerste betekent het 
dat hij teruggekeerd is naar het HUIS VAN DE VADER en daarmee heeft Christus 
voor ons allemaal de weg naar ons definitieve LAND geopend, de hemel. Nu met de 
kracht van Zijn geest, ondersteunt hij ons op onze pelgrimstocht op aarde om ons 
te helpen de eeuwige woning te bereiken waar Hij nu woont. 
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De Hemelvaart van Christus geeft het definitief binnengaan aan van Jezus’ 
menselijke natuur in het hemels rijk van God, maar niet alleen Zijn menselijke  
natuur, óók onze menselijke natuur, een menselijk lichaam is nu voor de eerste 
keer in de hemel gaan wonen. Op die manier is nu Jezus boven alle machten 
verheven die jou en mij verdrietig of kapot kunnen maken. Nu bestaat er geen 
kwaad die hij niet kan overwinnen. Hij is nu boven alles.  
“In het HUIS VAN MIJN VADER is ruimte voor velen”,  met deze belofte wil Jezus de 
leerlingen en ons vandaag troosten en onze ogen naar de Hemel doen richten, 
waar ons echte huis door Christus wordt opgebouwd. Willen wij bij de Vader gratis 
gaan wonen?  
 
Zalig Pinksteren, 
 
Johnny Rivadeneira Aldás, 
Parochievicaris.  
 
 
 

EN LA CASA DE MI PADRE…..(JN 14,2) 
 

La infinita potencia de resurrección mo es comparable con la fuerza de las cosas y 
circonstancias del mundo aunque parezcan ser muy dificiles. El tiemp Pascual llega 
a su final, el 21 de Mayo celebraremos la Ascensión y el 31 Pentecostés. ¿Y después 
que pasará? 
El pueblo cristiano ha vivido la Cuaresma y las Pascua de una “manera nueva”, 
adaptándose a las dificultades por la amaneza del corona virus. Muchas personas 
han sufrido por la cancelación de las celebraciones litúrgicas. Pero la pregunta es: 
¿Hemos visto a Jesus?  ¿Este tiempo nos ha ayudado a tener una nueva relación 
con Cristo? O ¿Sigue todo igual?  ¿Ha cambiado algo en mi vida?  
 
Los Evangelios cuenta que las primeras palabras del Resucitado son: “la paz con 
vosotros”. Después llega al corazón de los apóstoles una gran alegria. Poco a poco 
la enorme potencia de la resurrección no solo cambió la vida de los apóstoles, sina 
también el alma de todos los que escucharon y acogieron la buena noticia. Durante 
este largo tiempo he tenido la gracia de hablar con muchas personas ya sea por 
teléfono, por zoom, face time, skype. Muchos me han dado su testimonio de lo  
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hermosa y potente que fue esta Pascua. Persona de distintas edades, personas que 
viven solas, familias. Todas ellas han experimentado la presencia del Señor en estas 
fiestas Pascuales. He escuchado los testimonios de personas que se han 
reconciliado, de hijos que han regresado a la casa de los padres después de un 
largo tiempo que no los visitaban, de hijos que han hablado en sinceridad y en la 
verdad con los padres.  
 
Todos ellos me han dicho final: ¡Cristo verdaderamente ha resucitado! Alegría en 
tiempos de corona virus ¡Increíble!  
Por eso podemos esperar con gozo las fiestas de la Ascensión y de Pentecostés 
porque la resurrección ha aparecido realmente en nuestra vida. 
Pero ¿quë significa que Jesüs ha subido al cielo?  
Primeramente que Ël ha regresado a la CASA DEL PADRE y con ello Cristo ha abierto 
para todos el camino a nuestra PATRIA definitiva, el cielo. Así, con la fuerza de su 
Espíritu, Cristo nos sostiene en nuestro peregrinaje en la tierra para ayudarnos a 
llegar a las morades eternas, donde ahora vive Cristo. 
La Ascension marca la entrada definitiva de la naturaleza humana de Cristo en el 
Reino de los Cielos, pero no solamente su naturaleza humana, sino también 
nuestra naturaleza humana, un cuerpo humano está por primera vez viviendo en 
los cielos. Jesus está ahora sobre toso poder que a ti y a mí nos pueden hacer sufrir 
o destruir. No existe ya ningún mal que Él no pueda vencer. Cristo está sobre todo.  
 
“En la CASA DE MI PADRE hay muchas moradas”, con esta promesa quiere Jesús 
consolar a los discípulos y hoy quiere consolarnos a nosotros y ayudarnos a dirigir 
nuestros ojos hacia el cielo, donde Cristo está preparándonos nuestra verdadera  
casa. ¿Queremos vivir gratis en la casa del Padre? 
 
Felices fiestas de Pentecostés. 
 
Johnny Rivadeneira Aldás 
Vicepárroco. 
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GEESTELIJKE COMMUNIE 
 

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik 

bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet 

werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik 

omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij 

toch nooit van U gescheiden worden.  

 

LITURGISCH OVERZICHT       

 

Alle vieringen t/m 1 juli komen te vervallen, dit geldt ook voor de weekvieringen in 
de Fatimakapel.  
Hopelijk kunnen wij op zondag 5 juli weer bijeenkomen in de kerk. 
Op zondagmorgen is de Eucharistieviering op de TV te volgen op NPO2 
 
Op onze YouTube kanaal verschijnt elke zaterdagavond de evangelielezing en een 
overdenking door een van onze pastoraalteamleden.  
 

KERKOPENSTELLING 

 

Tot 1 juli is de Agneskerk elke zondag van 11.30 uur tot 12.30 uur geopend voor gebed 

en het opsteken van een kaars.  

(Gesloten op Hemelvaartsdag)  

 

Richtlijnen voor bezoek aan onze kerk: 

De richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het coronavirus zijn van toepassing: 
Bent u verkouden of ziek, ga dan niet naar binnen 
Er mogen maximaal 30 mensen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn 
Houd 1,5 – 2 meter afstand van elkaar in het portaal, in de banken en in de paden 
Nies of hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes 
Laat geen voorwerpen (zakdoekjes b.v.) achter in de kerk 
Bezoekers geven elkaar niet de hand 
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BRIEF VAN HET PAROCHIEBESTUUR 

 
 
UW KERK IN TIJD VAN CORONA 

 
Geachte parochiaan,                   Den Haag, 12 mei 2020 
 
Van harte hopen wij dat u in deze tijd van het Corona-pandemie in goede gezondheid 

verkeert. Het Corona-virus grijpt diep in op ons dagelijks leven. Veel maatregelen zijn 

genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, maatregelen die ons allemaal treffen. 

 

Ook onze parochie Maria Sterre der Zee heeft, in navolging van richtlijnen van de overheid, 

haar maatregelen genomen. Eén daarvan is dat er voorlopig geen vieringen in onze kerken 

worden gehouden; onder voorbehoud zijn na 1 juli a.s. vieringen mogelijk met maximaal 

100 deelnemers. Ter compensatie plaatst onze parochie wekelijks een overweging op het 

YouTubekanaal. En elke zondag is uw kerk een uur open voor gebed. Op onze website 

www.rkdenhaag.nl kunt u de openingstijden van uw kerk en alle overwegingen vinden en 

verder alle maatregelen die zijn genomen én een gebed tegen Corona.  

 

Het wegvallen van de vieringen betekent tevens dat de parochie nauwelijks inkomsten heeft 

uit collectes.  Dat is pijnlijk. De kosten lopen immers door. Kosten voor onderhoud van de 

gebouwen, kosten voor ons pastorale team, verzekering etc.  Wilt u ons helpen? Wilt u 

alsnog een collectebedrag aan ons schenken? U kunt uw collecte overmaken op: 

Bankrekening NL72 INGB 0000 6595 85  ten name van Sint Agnes parochie onder 

vermelding van ‘Collecte H. Agnes’. Uw schenking komt ten goede aan de 

geloofsgemeenschap H. Agnes. U kunt ook gebruik maken van de bijgaande QR code.  

 

Kunnen wij op u rekenen? Veel dank daarvoor. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 
Dolf Langerhuizen, pastoor  Henk van Ruijven, penningmeester  

  

http://www.rkdenhaag.nl/
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TU IGLESIA EN TIEMPO DE CORONA VIRUS 

 

Estimado señor, señora  

 

Esperamos sinceramente que usted y su familia gocen de buena salud durante estos 

tiempos de pandemia. El corona virus ha afectado profundamente nuestra vida diaria. Se 

están tomando muchas medidas para prevenir la propagación del virus, medidas que nos 

afectan a todos. 

 

Nuestra parroquia Maria Sterre der Zee también ha tomado medidas de acuerdo con las 

directrices del gobierno. Una es que desafortunadamente no se pueden tener celebraciones 

en nuestras iglesias por el momento. Sujeto aún a una confirmación, celebraciones con un 

máximo de 100 personas serán posibles después del 1 de julio. Como un servicio, nuestra 

parroquia publica semanalmente en su canal de YouTube una reflexión al evangelio de cada 

domingo. Además la Iglesia Sata Inés permanece abierta el domingo durante una hora para 

la oración. En nuestro sitio web www.rkdenhaag.nl puede encontrar los horarios de 

apertura de su iglesia, todas las medidas tomadas y una oración contra el corona virus. 

 

La cancelación de las celebraciones ha significado que nuestra parroquia no cuente con los 

ingresos de las colectas dominicales, esto es un gran problema porque los costos que 

tenemos continúan. Costos para el mantenimiento de los edificios, costos para nuestro 

equipo pastoral, seguros, etc. ¿Desea ayudarnos? ¿Quieres hacer un donativo a su Iglesia? 

Usted puede hacer una transferencia: Cuenta bancaria NL72 INGB 0000 6595 85 a nombre 

de la parroquia Sint Agnes, indicando "Collecte H. Agnes". Su donación beneficiará a la 

comunidad de nuestra Iglesia Santa Inés. También puede usar el código QR adjunto. 

 

¿Podemos contar contigo?  De antemano muchas gracias por su donativo. 

Con un cordial saludo, 

 

 

1. Scan de QR-code met uw telefoon  

2. Volg de instructie op uw telefoon 

3. Voer gewenste bedrag in 

4. Selecteer uw bank 

5. Rond uw donatie af in uw bank-app 
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OVERZICHT VIERINGEN OP TELEVISIE (NPO 2) 

 

 

Donderdag 21 mei 2020 

Hemelvaartsdag 

11.00 - 12.00 uur 

Sint Laurentiuskathedraal, Lugano, Italiaans Zwitserland 

Hoofdcelebrant: Mgr. Valerio Lazzeri, bisschop van Lugano 

 

Zondag 24 mei 2020 

7e zondag van Pasen (A) 

10.00 – 11.00 uur 

H. Gerardus Majellakerk, Emmen 

Celebrant: Mgr. Ron van den Hout 

 

Zondag 31 mei 2020 

1e Pinksterdag 

11.00 – 12.00 uur 

Charleroi, België 

Celebrant: Didier Croonenberghs o.p. 

 

Zondag 7 juni 2020 

Feest van de Heilige Drie-eenheid 

10.00 – 11.00 uur 

H. Nicolaaskerk, Baarn 

Celebrant: Pastoor Joachim Skiba 
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Zondag 14 juni 2020 

Sacramentsdag 

10.00 – 11.00 uur 

Basiliek St. Bavo, Haarlem 

Celebrant: Mgr. Jan Hendriks 

 

 

Zondag 21 juni 2020 

12e zondag door het jaar (A) 

10.00 – 11.00 uur 

St. Martinuskerk, Sneek 

Celebrant: Pastoor Peter van der Weide 

 

Zondag 28 juni 2020 

13e zondag door het jaar (A) 

10.00 – 11.00 uur 

H. Petruskerk, Roelofarendsveen 

Celebrant: Pastoor Jack Glas 
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OPBRENGSTEN AGNES TOT EN MET APRIL 
 
In dit maandbericht de eerste cijfers over 2020. In de middelste kolom ziet u de 
cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar. Ter vergelijking heb ik in de eerste 
kolom de vergelijkende cijfers over dezelfde periode van 2019 gezet en in de laatste 
kolom de cijfers over het hele jaar 2019. 
 

 2019 
t/m april  

2020 
t/m april  

2019 
heel jaar 

 € € € 

Kerkbijdragen (AKB)                                        13.586 11.390 50.134 

Collectes                                                            9.658 5.983 27.489 

Stipendia                                                           1.022 708 4.777 

Offerblokken en kaarsen                                 2.190 1.075 6.304 

Huwelijken en uitvaarten                               1.075 675 2.150 

Dopen en 1e H. Communie                              420 128 830 

Ontvangen collecten t.b.v. derden                 1.553 92 2.613 

    

Totaal ontvangen bijdragen                            29.504 20.051 94.297 

    

Opbrengsten kerk (Agnesgilde)  3.108 784 11.024 

Opbrengsten De Overkant 7.705 4.846 23.327 

Huuropbrengst woning 2.572 2.742 7.737 

    

Totaal opbrengst bezittingen 13.385 8.372 42.088 

    

TOTAAL BATEN 42.889 28.423 136.385 

 
Deze cijfers spreken natuurlijk voor zich. De maatregelen van de overheid om het 
Covid-19 virus te beteugelen hakken er voor onze parochiegemeenschap ook 
financieel flink in. Opvallend is wel de daling van de post kerkbijdragen. Je zou 
verwachten dat juist deze post weinig of niet beïnvloed wordt door de kerksluiting. 
Er worden echter na afloop van weekendvieringen regelmatig bijdragen in 
contanten ontvangen. Juist in de vastentijd vormen deze ontvangsten een 
belangrijk deel van de opbrengsten. In de eerste vier maanden van 2020 is in 
contanten € 2.330 ontvangen. In dezelfde periode van 2019 was dit € 5.420.         
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Elders in dit maandbericht treft u een brief aan van onze pastoor en 
penningmeester. De hiervoor opgenomen cijfers tonen aan dat hun oproep om uw 
gebruikelijke bijdrage aan de collecte nu per bank of via de QR code over te maken 
niet zonder reden is. De verlenging van de sluiting tot ten minste 1 juli aanstaande 
betekent bovendien nog eens een extra derving van inkomsten over de maanden 
mei en juni van circa € 11.000. 
 
In maart en vooral ook in april hebben wij van diverse parochianen al bijdragen 
mogen ontvangen. Ook de openstelling van de kerk elke zondag van 11.30 uur tot 
12.30 uur genereert nog wat opbrengsten. In totaal hebben wij op deze wijze 
ongeveer € 1.500 ontvangen. Ik hoop van harte dat meerdere parochianen dit 
voorbeeld volgen en hun bijdrage overmaken. Het zijn pijnlijke cijfers maar met 
elkaar kunnen wij de schade nog enigszins beperken.  
Iedereen die ons met een bijdrage wil helpen door deze crisis te komen heel 
hartelijk dank. 
 
Henk Habraken, budgetbeheerder 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Deze speciale editie van het Agnes Maandbericht wordt verspreid onder 

zoveel mogelijk parochianen. Het is een speciale editie vanwege de troostende en 
bemoedigende overweging van kapelaan Johnny. Daarnaast is de brief van pastoor 
en penningmeester reden geweest om zoveel mogelijk kerkgangers in de 
gelegenheid te stellen om hier kennis van te nemen. Wij vinden het belangrijk om 
onze mensen op de hoogte te houden en, hoe beperkt ook, contact te houden. Ter 
informatie worden de afspraken en regels voortvloeiende uit de coronacrisis  nog 
eens genoemd. 

Om de bezorgers niet te veel te belasten, er is maar een klein groepje 
beschikbaar, zal niet iedereen persoonlijk een Maandbericht ontvangen. We 
beperken ons tot één per adres, en een aantal zal per post toegestuurd worden.  
We hopen dat er vanaf zondag 5 juli, weliswaar met beperkende omstandigheden, 
weer mogelijkheden zijn om met elkaar de Eucharistie te kunnen vieren.   
Blijf gezond en graag tot ziens.                                                   
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DIVERSE MEDEDELINGEN 
 

Kerk-zijn in crisistijd 
De berichtgevingen rond het Corona-virus (Covis-19) houden ons als individu en als 
samenleving de afgelopen weken behoorlijk in de greep. Ook onze parochie Maria 
Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en van de 
Nederlandse bisschoppen. Zo zijn alle vieringen tot 1 juli geannuleerd en zijn alle 
evenementen in de parochie afgelast of tot nader order uitgesteld. Via onze website 
www.rkdenhaag.nl houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze 
parochie. Wij vragen u daarom regelmatig de website te raadplegen.  
 
~  Alle vergaderingen en activiteiten zijn tot 1 juli gestopt. 
 
~  Contact met ouderen/kwetsbaren is belangrijk. Fysiek contact/bezoek is niet meer 
wenselijk. Wij roepen parochianen op om elkaar te bellen voor een belangstellend 
praatje.  
 
~  De communie wordt nu niet bij mensen thuis, in verzorgingshuis of ziekenhuis 
gebracht. Ook niet door leden van het pastoraal team, die komen alleen nog maar bij 
mensen thuis in nood of voor de ziekenzalving.  
 
Misintenties 
Nu er in de komende tijd geen vieringen in de kerk zijn kunnen de reeds 
aangevraagde misintenties niet in de weekendviering gelezen worden. In overleg met 
de aanvragers zijn die intenties opgeschoven. Nieuwe intenties kunnen altijd via het 
secretariaat aangevraagd worden. In overleg wordt er een datum bepaald of wordt 
de intentie tijdens een besloten viering door kapelaan Johnny  Rivadeneira gelezen. 
 
 
Youtube kanaal 
Wij hebben nu een YouTube kanaal waar u elke zaterdag vanaf 19.00 uur een korte 
overweging van een lid van het pastoraal team kunt horen en zien. Het evangelie van 
de zondag wordt gelezen, daarna volgt een (bemoedigende) overweging en is er een 
afsluiting inclusief intenties met het gebed van de bisschoppen tegen het Corona-
virus.  
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Gaandeweg 
Het wekelijke liturgieblad Gaandeweg wordt gewoon gemaakt en per mail 
verzonden. Wilt u hem ook per mail ontvangen, stuur dan een mail aan 
agnes@rkdenhaag.nl ovv “graag Gaandeweg”. Hij verschijnt ook op de website, 
pagina Agnes-Liturgie. 

 
 
LOS OBISPOS TOMAN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL CORONA VIRUS 
 

En relación con los últimos desarrollos con respecto al corona virus (Covid-19), los 
obipos en los Paísos Bajos están endureciendo las medidas ya tomadas 
anteriormente. 
 
Se cancelan todas las celebraciones litúrgicas públicas los sábados por la noche y los 
domingos hasta el 1 de julio. Esto tambien se aplica a la paroquia de Maria Sterre der 
Zee.  
 
La Iglesia Santa Inés está abierta los domingos de 11.30 a 12.30 para quien desee 
rezar un momento. 
Consulte regularmente: www.rkdenhaag.nl.   
 
 

VERSCHIJNINGSDATUM AGNES MAANDBERICHT 
 

In deze onzekere tijden is het erg lastig om vooruit te kijken. Wanneer de volgende 
editie van het Maandbericht zal verschijnen is nu nog niet duidelijk maar we denken 
dat dat mogelijk eind juni zal zijn. 
Uw berichten kunt u sturen naar agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl. 

 
VERSCHIJNINGSDATUM STELLA MARIS  
 

De volgende editie van de Stella Maris verschijnt waarschijnlijk ongeveer 11 juni. 
 
 

 

mailto:agnes@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
mailto:agnesmaandbericht@rkdenhaag.nl
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GEBED VAN DE EUROPESE BISSCHOPPEN IN CORONATIJD 

 
 
 

God onze Vader, Schepper van de wereld, 
U bent almachtig en barmhartig. 

Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon naar de wereld 
gezonden voor het heil van het lichaam 

en de ziel van alle mensen. 
 

Kijk naar Uw kinderen, die zich in deze moeilijke tijden van 
grote beproevingen en uitdagingen in vele regio’s 

in Europa en de rest van de wereld, 
tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken. 

 
Bevrijd ons van ziekte en angst, genees onze zieken, 

troost hun families, 
schenk de verantwoordelijken van de regering wijsheid, 

schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers 
doorzettingsvermogen en kracht 

en de overledenen het eeuwige leven. 
Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving, 

maar verlos ons van alle kwaad. 
 

Daarom verzoeken wij U, die met de Zoon en de Heilige Geest 
leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 
Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons. 

 

 
 
 
 

Bron: Kathedraal van Brussel 


