
Gezien de pandemie die door het coronavirus is veroorzaakt en dat elk land 
in de wereld heeft getroffen, verenigt de wereldwijde Vincentiaanse Familie zich 
met de inspanningen van die personen die gemobiliseerd zijn om de verspreiding 
van dit virus tot een minimum te beperken en uiteindelijk, om dit virus uit te 
roeien. 

Het Uitvoerend Comité van de Vincentiaanse Familie (VFEC) vraagt alle le-
den van onze spirituele familie om actief mee te werken om de verdere ver-
spreiding van dit virus te voorkomen. Laten we, als goede burgers, ons steentje 
bijdragen en onmiddellijk de aanwijzingen en richtlijnen volgen van de personen 
die aan de frontlinie werken om de mensen die met dit virus te maken hebben te 
helpen en te verzorgen.

Wat de pastorale activiteiten en dienstverlening betreft die we wereldwijd aan 
mensen in nood bieden, laten we ervoor zorgen dat de noden van de armen niet 
worden verwaarloosd, met name de meest elementaire behoeften op het gebied 
van voedsel en gezondheidszorg. Laat ons op een zodanige manier dienstbaar 
zijn dat we onze gezondheid niet in gevaar brengen en het virus niet verder ver-
spreiden, maar laten we handelen in overeenstemming met de beste praktijken en 
richtlijnen die door nationale en internationale deskundigen worden aangeboden. 

Laten we vertrouwen op de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van de Won-
derbaarlijke Medaille, de heilige Vincent de Paul en alle heiligen en eerbied-
waardige dienaren van de Vincentiaanse Familie en bidden dat dit virus wordt 
overwonnen en dat de situatie in de wereld binnenkort beter zal zijn.

Ik nodig alle leden van de Vincentiaanse Familie uit om, individueel, als fa-
milie of groep (indien de situatie dat toelaat) dagelijks het volgende te bidden:

Verklaring Vincentiaanse Familie over de 
pandemie veroorzaakt door COVID-19

Vincentian Family Office
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, Vereinigte Staaten von Amerika

Büro: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/
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Genadige God, beschermer van hen die weerloos zijn, 
zie met medeleven om naar uw mensen 

die lijden aan de gevaren van deze wereldwijde pandemie.

Heb medelijden met ons, 
toon ons uw mateloze compassie 

en begeleid de activiteiten van hen 
die deze situatie onder controle proberen te krijgen!

Geef ons een geest van vrijgevigheid ... 
om te weten hoe we hen die het zwakst zijn kunnen helpen: 

de ouderen, de daklozen en de armen ... 
zij die het meest te lijden hebben onder deze crisis. 

Laten we hen nabij zijn 
en ze in deze moeilijke tijden helpen!

Bescherm de artsen en verpleegkundigen, 
allen die in de gezondheidszorg werken 

en aan de frontlinie van deze pandemie staan! 
Verlicht hen zodat ze een geneesmiddel kunnen vinden.

Dit alles vragen wij U 
op voorspraak van Jezus Christus, uw Zoon 

Onze Heer, de beschermer van mensen in nood. Amen.

We bidden samen het Onze Vader en het Weesgegroet.


