
Coronabrief 16.03.2020 

Beste broeders en zusters, 

Het pastoraal team stelt voor om in deze coronatijd speciaal te bidden voor: 

• Voor troost en erbarmen voor familie die iemand verloor aan corona 

• Voor genezing van coronapatiënten 

• Voor bescherming van de ouderen onder ons 

• Voor mensen met een kwetsbare gezondheid of handicap 

• Dokters en verpleegkundigen, voor hun gezondheid en vitaliteit 

• Voor kracht en een goede gezondheid van mantelzorgers  

• Onderzoekers en specialisten die op zoek zijn naar een vaccin/medicijn 

• De leiders van het land/Europa die moeilijke beslissingen moeten nemen 

• Voor ouders en scholieren die moeten zoeken naar oplossingen nu de 

scholen en sport/vrijetijd dicht zijn.  

• Voor leerkrachten om thuis lessen te voorzien en personeel kinderopvang  

• Voor de voedingscentra en distributie, voor vlotte levering van 

noodzakelijke goederen 

• Voor ondernemers en bedrijven dat ze de crisis goed kunnen beheren 

• Voor de kerk dat zij een baken van hoop, troost en hulp mag zijn 

GEBED vanwege het corona-virus 

 Lieve God,  

Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen en er 

al zoveel mensen in ons land besmet zijn?  

We willen vertrouwen dat het goed komt. We willen onszelf en anderen niet 

bang maken. We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.  

Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid. We voelen de ongrijpbaarheid en de 

grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.  

Sommigen noemen het een hype en het lijkt ineens over niks anders te gaan. 

God geef ons open ogen om al het nodige te doen, en de durf om te doen wat 

we niet hoeven te laten.  

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en 

wetenschappers. Geef vertrouwen in hun kunde. Geef geloof in een goede 

afloop. Geef verbondenheid met wie het meest kwetsbaar zijn, en met hen die 

door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.  

Ons leven is uit en in uw hand. Behoed ons en bewaar ons. Amen  
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