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Het Coronavirus gijzelt onze globe, veroorzaakt angst, onzekerheid en immens verdriet. Bij 
velen roept het moeilijke niet of nauwelijks te beantwoorden vragen op. Toch is er hoop en 
vertrouwen dat de huidig pandemie van ?jdelijke aard is en wanneer deze zwarte periode 
voorbij is we sterker dan voorheen samen de draad weer kunnen oppakken. 

Op basis van de maatregelen van de overheid en de aanbevelingen van 
Bisschoppenconferen?e hebben wij besloten in de Gemmakapel alle diensten en ac?viteiten 
tot nader order te beëindigen. Eveneens zijn de contacten met de zusters tot een minimum 
beperkt. Dit geldt eveneens voor de inzet van en contacten met onze vrijwilligers. De kapel 
blijE echter overdag gedurende de gebruikelijke ?jden open om te bidden, te mediteren, 
voor een rustmomentje of een kaarsje op te steken. Hierbij gaan wij er van uit dat bij een 
bezoek aan de kapel de voorgeschreven afstand van 1,5 meter strikt in acht wordt genomen. 

Bijzonder verheugd zijn wij dat ondanks de noodgedwongen maatregelen de hechte 
verbondenheid In de Gemmafamilie zichtbaar en voelbaar is. De talloze telefoontjes, brieven, 
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kaarten en reac?es via social media geven hoop en troost. Speciale vermelding verdient de 
grote respons op het ini?a?ef van de vrijwilligers op face-boek om in deze moeilijke periode 
elke dag om 19.00 uur samen met zuster Annunciata, zuster Margaretha en hun 
medezusters, Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, op ieders eigen manier en in eigen 
omgeving te bidden. Samen zijn wij op die manier biddend verbonden en daarmee op 
afstand toch bij elkaar. Wij -en wij hopen ook U- ervaren dit, gesteund door de Heilige 
Gemma, als een krach?g signaal van hoop, troost en verbondenheid.  Onderstaand gebed 
geeE onze gevoelens goed weer 

 

Wij zijn in de Goede Week en door de omstandigheden zijn de voorbereidingen op het 
paasfeest helaas anders dan normaal. Maar ook in deze moeilijke ?jd wordt het wederom 
Pasen.  Ook nu– zij het op een andere manier- kunnen en zullen we dit belangrijke en mooie 
feest van licht, leven, geloof en vertrouwen vieren.  

Zusters, voorgangers, bestuur en vrijwilligers wensen u van harte  

Zalig Pasen 

Met onderstaand gedicht van Henk Jongerius willen we onze paaswens onderstrepen: 

Pasen  
  De zon gaat op 
in nachtelijk duister: 
Uit dodende huiver 
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staan mensen op. 
De zon gaat op 
voor alle mensen: 
Tot meer dan zij wensen 
roept God hen op. 
De zon gaat op                                                       
in mannen en vrouwen: 
Geloof en vertrouwen 
laait in hen op. 
De zon  gaat op  
in armen en rijken: 
De machten bezwijken, 
onrecht houdt op. 
De zon gaat op  
in goeden en slechten: 
Hersteld in hun rechten 
richt God hen op.   
De zon gaat op 
voor ieder op aarde: 
Tot hun eigen waarde 
staan mensen op.   

 

Si<ard/LP 6 april 2020
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