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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 6, 1-7)
2-de Lezing (1 Petr. 2, 4-9)
Evangelie
(Joh. 14, 1-12)

NR. 2688
JAAR A
WEEK 1

Zij kozen zeven mannen, vol van de heilige Geest.
Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

ONLANGS OVERLEDEN:
Henriëtte Claus-Veldhoven; Martin Spanjer; Diny Metgod-Löwik; Marie Geugies-Reinders;
Ans Hormes-Rutten.
ST.-JORISPAROCHIE
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA
Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen.

ONLINE

Zondag
29-Mrt 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
Misintenties:
Marianne van den Broek; Voor genezing van mijn echtgenoot en vader Jef Vos;
Johannes Albertus en Sophie Blaauwpot-Fieten; Opa Tocca Blaauwpot; Vera Meijer-Blaauwpot;
Maria Brugmans; Betsy Spijker-Blaauwpot; Jill van de Voort-Alberts; Robert Blaauwpot.
Familie Oomes-Vogt.
OVERIGE VIERINGEN
Maandag 30-Mrt 19:00 Eucharistieviering
Dinsdag 31-Mrt 19:00 Eucharistieviering
Woensdag 01-Apr 09:00 Eucharistieviering
Donderdag 02-Apr 09:00 Eucharistieviering [H. Franciscus van Paola]
Vrijdag
03-Apr 09:00 Eucharistieviering
Misintentie: Frans van Lint
Zaterdag 04-Apr 10:00 Eucharistieviering [H. Isidoris]
Zondag
05-Apr 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
MEDEDELINGEN 1O:00

U
MAATREGELEN
INZAKE
CORONAVIRUS
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[Zie achterzijde voor overzicht getroffen maatregelen.]
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
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https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onzeen melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
verantwoordelijkheid-serieus/
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.

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!

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. “Vastenactie, Den Haag”
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Update maatregelen corona:
bisschoppen nemen verantwoordelijkheid serieus
Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er
nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een
gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde
van Covid-19 (II)’. “We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer
serieus,” zeggen de bisschoppen.
Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt,
te weten:
• Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren.
• Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van
andere gelovigen, met inachtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit
betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat
dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie
onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve
wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden).
• De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een
gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het
gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
• Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde
van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Nederlandse vertaling op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen
uit dit decreet.
Uitvaarten en huwelijken
Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor
religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in
aanwezigheid van maximaal 29 personen.
De bisschoppen hebben het volgende besloten:
•
•

Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen.
Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

Downloads en uitzendingen:
• Gebed van de bisschoppen
• Gebedskaart voor de geestelijke communie
• Rozenkransgebed met uitleg
• Vergeet de Vastenactie niet!
• Volg de website van het bisdom en de parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen.
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke
dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Vrijdag 27 maart wordt er een buitengewoon Urbi et Orbi uitgezonden om 17.55 uur op NPO 2.

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

06 1079 3062
06 2222 5446

Pastorale Hulp
en
Overlijden

06 1266 2672
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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

Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
St.-Jorisparochie

