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David wordt gezalfd tot koning over Israël.
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.

ONLANGS OVERLEDEN:
Henriëtte Boerhof-Fiselier; Henriëtte Claus-Veldhoven; Martin Spanjer; Diny Metgod-Löwik;
Marie Geugies-Reinders; Ans Hormes-Rutten.

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19),
scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden t/m 13april afgelast.
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats, zonder koor,
eventueel met cantor.

PALMZONDAG EN PASEN; GEEN PUBLIEKE LITURGISCHE VIERINGEN
De publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week
(het Paastriduüm) en met Pasen zijn dit jaar afgelast.

EUCHARUSTIEVIERINGEN
Iedere zondag is de Eucharistieviering op televisie te volgen via KRO-NCRV; 10.00 uur NPO 2.
Zondag 22-mrt-2020 is de uitzending vanuit de St.-Lambertusbasiliek in Hengelo.
Met als celebrant kardinaal Eijk.

EUCHARISTIEVIERING GEORGIUSBASILIEK ONLINE
De bisschoppen schrijven voor dat de zondagse Eucharistieviering van de priesters plaatsvindt in
beslotenheid, zonder koor, eventueel met cantor. Dit geldt ook voor de St.Jorisparochie.
Parochianen hebben de mogelijkheid deze Eucharistieviering online te volgen via YouTube.
Ga hiervoor naar onderstaand adres:

https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA
Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen.

GEEN GASTVROUWEN OP LOCATIES
Nu het corona-virus heerst zijn de locaties Georgius en Jozef gesloten.
Deze maatregel geldt voorlopig t/m zondag 12 april.
VASTENACTIE 2020 – WERKEN AAN JE TOEKOMST
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in
staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
OP EIGEN BENEN
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en
kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we
nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun
familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
Steun Vastenactie: elke gift telt!
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