
TV-Mis & Gebed  

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische 
vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) ,  Pasen tot 
en met Hemelvaart en Pinksteren dit jaar worden afgelast. 
 
Helaas – maar wellicht begrijpelijk – zijn nu ook publieke vieringen door de week afgelast.  
 
Een heel aantal parochies in ons bisdom heeft inmiddels een livestream opgezet om zo de eigen 
vieringen toch bij de mensen thuis te brengen. Dat is een goed initiatief passend bij deze tijd.  
Bij deze maken we u ook graag attent op de livestream die vanaf 25 maart  dagelijks vanuit 
onze kathedraal verzorgd zal worden:  
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 
Elke dag, ook op zaterdag, zal om 9.00 uur de H. Eucharistie gevierd worden door Mgr. J. 
Hendriks, en op dinsdag, donderdag en zaterdag zal de Aanbidding van het Allerheiligste om 
15.00 uur op deze wijze bijgewoond kunnen worden. 
 
Op zondag vindt de viering plaats om 10.30 uur, en in elk geval komende zondag zal deze 
behalve via de livestream ook via NH-Nieuws (RTV-NH) gevolgd kunnen worden. 
 
Ook andere activiteiten – denk aan de Wereldjongerendag op 5 april – en natuurlijk de 
vieringen van de Goede Week zullen worden gestreamd. Check de website regelmatig om te 
zien of er andere bijeenkomsten of vieringen via de livestream uitgezonden zullen worden. 

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. 
Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men 
verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden. 

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst. 

• Gebed van de bisschoppen 

• Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood 

• De Kruisweg 

• De Rozenkrans 

• Bid mee via Radio Maria 

• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood 

• Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live  
streaming van vieringen 
 

GEBED          
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. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/03/20190116-%C2%A9RamonMangold-gebedv2.jpg
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
http://www.radiomaria.nl/
https://kerkinnood.nl/bid-mee/


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. 
 
 
NOVEENGEBED  


