KUHMO
Kuhmon kirkossa järjestettävät hiljaisen viikon (vko 15) hartaudet löytyvät päivittäin TI-TO
youtubesta hakusanalla Kuhmon ev.lut. seurakunta. Samoin pyhäpäivien hartaudet tai
jumalanpalvelukset PE-MA. Lapsille ja perheille ilmestyy myös omia hartausvideoita. Suora linkki
youtubeen löytyy myös verkkosivulta www.kuhmonseurakunta.fi. Kirkossa ei ole yleisölle avointa
jumalanpalvelusta/hartautta. Lentiiran kirkossa ja Iivantiiran seurakuntatalolla ei ole poikkeustilan
aikana jumalanpalveluksia.
Radio Dei kuuluu nyt koko Kainuun alueella 100,0 Mhz. Kajaanin kirkon jumalanpalvelus ja
sunnuntain iltaseurat Kajaanin kirkosta. Muulloin valtakunnallista ohjelmaa.
Kuhmon kirkon ovet ovat avoinna yksittäistä hiljentymistä varten: hiljaisella viikolla ti-ke 7.-8.4.
klo 16-18 sekä kiirastorstaina 9.4. ja 1. pääsiäispäivänä 12.4. klo 11-13. Otathan huomioon
terveyssuositukset. Paikalla pappi ja diakoniatyöntekijä.
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.
Kuollut:
Helmi Helena Huotari 82 v.,
Onni Asko Viljami Mielikäinen 63 v.,
Arvi Aarne Peltola 89 v,
Heikki Salomon Pulkkinen 69 v.,
Anna Tyyne Pääkkönen 91 v.

