KUHMO
Kuhmon kirkon ovet ovat avoinna yksittäistä hiljentymistä varten klo 11-13 ke 22.4. ja su 26.4.
Otathan huomioon terveyssuositukset. Paikalla työntekijä.
Sunnuntain 26.4. klo 10 sanajumalanpalvelus (l+s: Suutari, k: Gogolev) Kuhmon kirkossa on
katsottavissa suoratoistona osoitteesta https://www.facebook.com/kuhmonevlutseurakunta.
Jumalanpalvelus välitetään hoitolaitoksiin.
Voit katsoa aikaisemmin nauhoitettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia (myös lapsiperheille)
youtubesta hakusanalla Kuhmon ev.lut. seurakunta. Verkkosivulta www.kuhmonseurakunta.fi
löytyy suora linkki youtubeen ja seurakunnan facebook-sivu.
Radio Dei kuuluu nyt koko Kainuun alueella 100,0 Mhz Kajaanin kirkon jumalanpalvelus ja
sunnuntain iltaseurat Kajaanin kirkosta. Muulloin valtakunnallista ohjelmaa.
Auta koronaviruksen takia taloudelliseen ahdinkoon joutuvia kuhmolaisia. Apua tarvitsevat monet
vähävaraiset lapsiperheet, joiden lapset eivät saakaan nyt koulu-/päiväkotiruokaa sekä lomautetut,
työttömäksi joutuvat sekä palkattomalla vapaalla tai karanteenissa olevat ihmiset. Lahjoittamalla
keräykseen voit tukea hädässä olevia kotipaikkakuntalaisia selviytymään poikkeuksellisessa
tilanteessa. Avuntarpeen selvittävät ja lahjoitukset osto-osoituksina tai muulla tavoin perille
toimittavat seurakunnan diakoniatyöntekijät. Lisätietoja antavat diakoniatyötekijät Anu Haverinen,
p. 044 738 4314 ja Anne Malinen, p. 044 738 4315. Linkki avustamiseen on seurakunnan
verkkosivujen etusivulla.
Seurakunnan virastojen ulko-ovet ovat suljettu. Yhteydenotot joko puhelimella tai sähköpostilla.
Puhelinnumerot muuttuvat to 23.4. alkaen, eivätkä seurakunnan 08-alkuiset työntekijöiden
puhelinnumerot ole enää käytössä. Yhteydenotot työntekijöille vain 044-alkuisiin
matkapuhelinnumeroihin. Kirkkoherranviraston puhelinnumero (08) 6172 371 (ma-pe klo 9-11.30
ja 12.30-14) on käytössä edelleen. Yhteystiedot löytyvät www.kuhmonseurakunta.fi.
Seurakuntakeskuksen ulko-oven edessä on postilaatikko, mihin voi jättää yhteydenottopyynnön
työntekijälle, esirukouspyynnön tms. viestin. Postilaatikko tyhjennetään päivittäin maanantaista
perjantaihin.
Lastenohjaajat ovat tavoitettavissa päivisin puhelimitse. Lastenohjaajien kanssa on mahdollisuus
tulla erikseen sovittuna aikana Piilolan kerhotilaan juttelemaan ja leikkimään perheenä.
Mikäli koronavirus ja sen uutisointi aiheuttavat huolta tai muutoin haluat keskustella, seurakunnan
työntekijät antavat keskusteluapua puhelimitse. Apua on saatavissa myös Kirkon keskusteluavun
kautta. Palveleva puhelin on avoinna joka ilta klo 18–24 numerossa 0400 22 11 80. Palveleva chat
ma-pe klo 12–20 osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi.
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