
PAROCHIE 
VERBONDEN MET GOD
EN ELKAAR

Werkgroep Parochievernieuwing

SAMEN 
LEVENDE GEMEENSCHAP VAN 
JEZUS CHRISTUS ZIJN

BIDDEN 
TEN TIJDE VAN CORONA



G E B E D  T O T  M A R I A
Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch

Bid voor ons bij Uw Zoon.
Bid voor allen die eenzaam,
ziek of gestorven zijn.
 
Bid voor hen die achterblijven,
of een ander verlies lijden.
Bid voor allen die de zorg dragen voor zieken en
kwetsbaren.
Bid voor ons als wij de hoop verliezen.
 
Heilige Maria, Moeder van ons allen,
U bent niet alleen ons voorbeeld,
maar ook onze bemoediging.
Zoveel eeuwen al biedt U ons hulp en troost. 
 
Mag ik U vragen, Lieve Moeder,
bid voor alle mensen en ook voor mij.
 
Amen.
 

 
Heilige Maria,
 
Moeder van Jezus, onze Heer,
ik dank God dat U ook een Moeder
voor ons mag zijn en dicht bij ons bent 
in tijden van nood.
 
Alles wat mijn hart bezighoudt,
mijn angst, mijn pijn,
mijn hoop en verlangen,
vertrouw ik aan U toe.



"God, U vraagt ons niet bang te zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn
bang. Maar U, Heer, laat ons niet aan de greep van de storm over". 

- Paus Franciscus

GEBED IN
TIJD VAN

NOOD
van de Nederlandse bisschoppen

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.



ELKE DAG
bidden we thuis om 19.30u

Door de hele parochie maken we het een
moment stil. Steek een kaarsje aan, bid

bijvoorbeeld één van de gebeden in deze
flyer, een rozenhoedje of een Onze Vader. 

 
Zo zijn we samen verbonden,

in gebed en geloof.

SAMEN
wanneer je alleen bent

of je eenzaam voelt

We hebben een 'telefoon-pyramide', om
elkaar een hart onder de riem te steken.

Geef je op bij één van de secretariaten. 
 

Zo zijn we samen gemeenschap,
met God en elkaar.

PAROCHIE
blijven we met elkaar

ondanks het virus!

Het pastoraal-team is en blijft bereikbaar,
blijf via de website op de hoogte. 

 
www.johannesxxiiiparochie.nl
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