KUHMO
Mahdollisuus yksityiseen hiljentymiseen ja esirukoukseen klo 11-13 Kuhmon kirkossa ke 1.4. ja su
5.4. Osallistujamäärän ylittäessä 10 henkilöä pääsyä rajoitetaan ja pyydämme huomioimaan
hallituksen antamat toimintaohjeet tartuntariskin minimoimiseksi.
Sunnuntain 5.4. klo 10 jumalanpalveluksen toimittavat pappi ja kanttori ja se välitetään
kuhmolaisiin hoitolaitoksiin. Kirkossa ei ole yleisölle avointa jumalanpalvelusta. Kotikirkosta
kuvattu tallenne kirkkohetkestä on katsottavissa sunnuntaiaamupäivänä seurakunnan verkko- ja
facebook-sivujen kautta. Linkki verkkosivulla www.kuhmonseurakunta.fi.
Auta koronaviruksen takia taloudelliseen ahdinkoon joutuvia kuhmolaisia. Monenlainen avuntarve
lisääntyy ja ihmisten auttamiseen kotipaikkakunnalla tarvitaan lisää varoja. 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 (www.kuhmonseurakunta.fi) etusivulla.
Seurakunnan virastojen ulko-ovet ovat suljettu. Yhteydenotot työntekijöihin vain puhelimella tai
sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät www.kuhmonseurakunta.fi. Kirkkoherranvirastoon voi ottaa
yhteyttä p. (08) 6172 371 ma-pe klo 9-11.30 ja 12.30-14.
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.
Kastettu:
Vili Hugo Vihtori Aho,
Miisa Tyyne Olivia Ohtonen.
Avioliiton vihitty:
Markus Joni Petteri Pääkkönen ja Eeva Karoliina Väisänen.
Kuollut:
Kari Erkki Heikura 51 v.,
Jaakko Jalmari Huotari 97 v.,
Pauli Martti Koistinen 87 v.,
Aune Pirkko Kyllönen 85 v.,
Heikki Antero Määttä 78 v.,
Aaro Johannes Seilonen 69 v.,
Teino Ensio Väisänen 88 v.

