24 uur non-stop bidden in stilte en/of aanwezig zijn bij Jezus en Maria van Renkum
Sinds 2015 wordt er naar aanleiding van een verzoek van
Paus Franciscus aandacht gevraagd voor de waarde van
een 24 uurs gebedsbijeenkomst. In Renkum willen we
graag met onze gedachten, hoop en verlangens in stilte bij
Jezus en Maria zijn. We denken aan en bidden voor allen,
die met de gevolgen van de corona-crises geconfronteerd
zijn en worden.
In de lente, het jaargetijde van ontkiemen, nieuw elan en
verwachtingen mogen we uitzien naar een daarbij passende opbeurende aandacht en zorg. We voelen ons ook
verbonden met Maria van Renkum en zien graag, dat tot
in lengte van jaren, Renkum een plek blijft van ontmoeting,
inspiratie en toenemende geloofskracht. We vragen, bidden tevens, dat Maria van Renkum, die ons zowel nabij
als een weg naar Jezus is, ook in ons bedevaartsoord
blijft.
We beginnen op zondagavond 19 april. Om 20.00 uur
starten we bij Maria van Renkum met het aansteken van een gelegenheidskaars, die
24 uur zal branden en het plaatsen van de monstrans met de geconsacreerde hostie
door Henri ten Have. De constante aanwezigheid van minimaal twee personen eindigt
met het afsluiten van de uitstelling door de pastoor en het doven van de speciale kaars
bij Maria op maandagavond 20 april om 20.00 uur.
Er is een rooster van wie welk uur toezegt aanwezig te zullen zijn. Wie durft het aan
en wil met de gebedsbijeenkomst meedoen? Als je niet van te voren intekent kun je
natuurlijk in principe op ieder moment aanwezig zijn en bepaal je zelf hoelang je bij
Maria van Renkum wilt zijn. Iedereen van de parochie Zalige Titus Brandsma, maar ook
randkerkelijken en anderen worden bij deze uitgenodigd.
Informatie/opgave via stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl of 06-53160195.
Ik, ________________________________________ tel.nr _____________________
doe mee op de volgende tijd(en):

Adres:
______________________________________________________________________
E-mail:

______________________________________________________________

Inleveren kan ook via Overhoff 15 6871CZ Renkum

