
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 6 6 9  
33E ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR C 

16-NOV-2019 T/M 24-NOV-2019 W E E K  1  
 

ST.-GEORGIUSBASILIEK 

Zondag 17-Nov 10:00 Eucharistieviering The Lord’s Choir  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink Doop  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Uit dankbaarheid.  

 
OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 18-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 20-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 21-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Opdracht v/d heilige Maagd Maria] 
Vrijdag 22-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Cecilia]  
Zondag 24-Nov 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink 

LECTIONARIUM: 

1-ste Lezing (Mal. 3, 19-20a) Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.  

2-de Lezing (2 Tess. 3, 7-12) Als iemand níet wil werken, zal hij ook niet eten.  

Evangelie (Lc. 21, 5-19) Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 16-Nov 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Gerrit en Antoon Geugies; Henk Grobben.  
Misintenties: Marianne van den Broek-Haring; Ouders Braakhuis-Snijders en Netty;  

Jan Kuipers en Ben Spoor; Uit dankbaarheid. 
 

Zondag 17-Nov 13:00 Doopviering 
Dinsdag 19-Nov 13:00 Uitvaart Leny Vellener-Drosten 
 
OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 19-Nov 19:00 Eucharistieviering Dagkapel    
Zaterdag 23-Nov 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink  
 

MEDEDELINGEN  

• Intentieboek:  Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,  
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.  

• Mariakapel:  De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. 
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.  

•  

• Boodschappenmand:  U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie  
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood 
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd 
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening  
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.  
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.  
•  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Donderdag 14-Nov Aleida Geertruida Johanna (Leny) Vellener-Drosten. Zij werd 92 jaar.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Marie Wolters; Hein Bekhuis; Gerard Kockman; Odiel Lenferink-Laarhuis.  

HUIZE FRISO BUURSTEDE  
Donderdag 21-Nov  16:15 uur  Zaterdag 23-Nov  15:00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering  
 Mgr. Woolderink Pastor Van Ewijk 

NATIONALE JONGERENCOLLECTE WEEKEND 16 EN 17 NOVEMBER 2019 
In het weekend van 16 en 17 november wordt in heel Nederland gecollecteerd voor landelijke 
jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het eigen bisdom.  
De bisschop vindt het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten 
dan alleen in hun eigen parochie. In ons bisdom worden daarom tienerkampen, bisdombedevaarten, 
kerstdiners, de wereldjongerendag op palmzondag, een verdiepend klossterweekend en tal van andere 
activiteiten gehouden. 
Er is geld nodig om al deze activiteiten te kunnen organiseren. Katholiek jongerenactiviteiten laten de 
continuïteit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aandacht voor de jongerencollecte kunnen we samen het 
geloof doorgeven aan een volgende generatie.  



 

 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo Telefoon:  0546 813 298 
 Gastvrouwen: maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00 
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo  Telefoon:  0546 861 184 
 Gastvrouwen: dinsdag en vrijdag 09:30-12:00, zaterdag 09:30-11:00 

Pastorale Hulp 

en 

Overlijden 

 

06 1266 2672 

 
Hr. H. Kienhuis 

Uitvaartcoördinator 
St.-Jorisparochie

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  

Pastoor:   Parochiecatecheet:  

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 

  Diaconaal Assistent:  

  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

  

VERKLARING PAROCHIEBESTUUR INZAKE 

CONFLICT WERKGROEP OUD PAPIER 
 

Het parochiebestuur betreurt het dat de werkgroep oud papier van de St.-Jozefkerk stopt met het 

inzamelen van oud papier. 

Via een persconferentie heeft de werkgroep uiting gegeven aan haar bezwaren.  

U hebt er in de krant over kunnen lezen. 

Uit verschillende reacties is ons gebleken dat parochianen uit de persberichten soms conclusies trekken 

die onjuist zijn. Vandaar dat we van onze kant een nadere toelichting willen geven. 

Waar het parochiebestuur niet aan tornt, is dat de gehele opbrengst van het oud papier ten goede komt 

aan de St.- Jozefkerk. Het is en blijft geoormerkt geld ten behoeve van de geloofsgemeenschap St. Jozef, 

voor onderhoud en beheer van kerk, pastorie en ‘t Saam. Dit geld wordt gestort op een aparte rekening, 

beheerd door de budgetbeheerder van de locatieraad St.-Jozef.  

Weliswaar gaat 25% naar de rekening van de St.-Jorisparochie maar ook dit geld komt geheel ten goede 

aan het exploitatietekort van de St.-Jozeflocatie.  

Geen cent hiervan gaat dus naar de locatie St.-Georgius. 

Ook is afgesproken dat de locatieraad St. Jozef kan aangeven waaraan zij het geld concreet willen 

besteden. Zij meldt dit aan het parochiebestuur en aan de werkgroep oud papier.  

Echter, het convenant met de afspraken tussen parochiebestuur en werkgroep oud papier,  

stelt als uitgangspunt duidelijk dat alle opgehaalde gelden onder het beheer van het parochiebestuur 

vallen en ook dat de werkgroep oud papier valt onder het Algemeen Reglement voor het bestuur van een 

parochie en werkt onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. 

Uiteindelijk moet het parochiebestuur als het door de Bisschop aangesteld bevoegd gezag, 

verantwoording afleggen van alle uitgaven aan het Bisdom en aan de parochianen.  

Voorts moet ieder parochiebestuur bij het Bisdom machtiging aanvragen voor de besteding van gelden 

boven de  € 500,  inclusief giften die gedaan worden aan derden (goede doelen).  

Door de jaren heen zijn alle voorstellen van de locatieraad voor besteding steeds gehonoreerd. 

Er kan echter verschil van mening ontstaan over de onderbouwing of de wenselijkheid van bepaalde 

uitgaven die de locatieraad zou willen doen. Dan vraagt dit nader overleg met het parochiebestuur,  

dat dan uiteindelijk een beslissing moet nemen, omdat het parochiebestuur een onvervreemdbare 

aansprakelijkheid en verantwoording heeft voor alle uitgaven van de parochie. 

Met deze eindverantwoordelijkheid van het parochiebestuur wenst de werkgroep oud papier niet 

akkoord te gaan. Het parochiebestuur heeft twee keer een uitnodiging gedaan voor een gesprek, waarop 

de werkgroep oud papier helaas niet heeft willen ingaan. 

We vinden het nogmaals heel jammer, dat de werkgroep oud papier om bovengenoemde reden meent te 

moeten stoppen met haar activiteiten. 

Niettemin willen we een welgemeend en oprecht dankwoord uitspreken naar alle leden van de 

werkgroep voor de jarenlange grote inzet voor de locatie St.-Jozef. 

 

Het parochiebestuur van de St.-Jorisparochie  


