
Alles is verbonden 
‘Alles is verbonden’ is het thema van de vijf jaar geleden afgekondigde encycliek ‘Laudato si’, waarin Paus Franciscus ons 

‘alle mensen van goede wil’ oproept om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Juist in deze tijd 
van de Coronacrisis wordt er een beroep op ons gedaan. De vraag ‘hoe blijven wij verbonden met elkaar’ krijgt juist nu 

een bijzondere betekenis. 

Verbondenheid 
Vanaf 13 maart is de kerk ‘gesloten’, vinden er helaas geen openbare vieringen plaats en kunnen we elkaar niet ontmoe-

ten, een hand of een omhelzing geven. We missen de vieringen in de kerk en ook de sociale contacten daarmee verbon-

den. Maar het zal u niet zijn ontgaan dat ‘het kerkzijn’ in afgeslankte vorm wel werd vorm gegeven. De uitvaarten wer-

den verzorgd, de bloemen ververst, de klokken geluid, op het secretariaat gewerkt, de gebedsintenties bijgehouden, de 
achterwacht paraat, actuele kopieën lagen in het kerkportaal, Onderweg bezorgd, de tuin en het kerkhof onderhouden, 

de kerkdeuren elke dag geopend en gesloten, de kaarsen vervangen, één keer per maand was er een besloten viering, 

verzorgd door enkele leden van de werkgroep ‘Samen in Woord en Gebed’ en op dinsdagavond werd het Rozenkransge-

bed gebeden, te volgen via kerkradio Joppe. Hoe verbonden zijn en waren we met elkaar, niet fysiek maar wel virtueel! 

Met dank aan de vele ‘stille krachten’!
We vormen een onzichtbare geloofsgemeenschap en zoals het er nu naar uitziet, komt daar vanaf 1 juli verandering in. 

Dan mogen wij in groepen van 100 mensen samen komen en kunnen we weer samen vieren in de kerk. Over hoe dat zal 

gaan wordt u op de hoogte gebracht.

Planning vieringen Samen in Woord en Gebed en het Rozenkransgebed
Voor 6 juli om 19:00 uur kunt u meebidden en luisteren naar de besloten viering met het thema Licht en voor de 4 juli is 

het thema De martelaren van Gorkum. Alle vieringen zijn te volgen via kerkradio Joppe. 

Ook in juni is er gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden op iedere dinsdagavond om 19:00 uur via kerkradio Joppe.

Laudato si – Wereldgebed – 24 mei 2020 om 12 uur
Al het hierboven genoemde verbindt ons met elkaar, zo ook op zondag 24 mei. Om 12.00 uur zullen katholieken overal 

ter wereld, in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren, hetzelfde gebed uitspreken. 

Bidt u mee? Een kopie van het gebed ligt op het tafeltje in het kerkportaal of kijk op de site, www.rkkerkjoppe.nl 

Wij hopen dat u geniet van een mooi verblijf in onze lommerrijke omgeving en dat u tijd heeft voor een moment van 
stilte, bezinning of gebed in het portaal van onze Joppe-kerk. 

WIJ WENSEN U EEN ZALIG PINKSTERFEEST.
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