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Beste parochianen, 

Helaas lopen de Goede Week plechtigheden en de viering van het Paasfeest vanwege het 

coronavirus anders dan we in het begin van de Veertigdagentijd gehoopt hadden. Gelukkig 

kunnen we door de inzet van een aantal technische vrijwilligers alle plechtigheden uitzenden  

U kunt de vieringen dan live op uw laptop, tablet of mobiele telefoon volgen. Een hartelijk 

woord van dank voor allen die hier aan meewerken. Het is goed om ook andere parochianen 

die nog geen weet van hebben van de uitzendingen op onze website te attenderen. 

Het tijdstip van de vieringen zal zijn zoals in het Noorderlicht is aangegeven. 

Daar vindt u ook een korte beschrijving van de belangrijkste dagen. 

De Boeteviering kon niet plaatsvinden.  

Er is wel biechtgelegenheid in de pastorie. 

U kunt daarvoor telefonisch met mij een afspraak maken. 

Palmzondag 10.00 u;  H.Mis met palmwijding. 

De palmtakjes zullen in de Mariakapel, die dagelijks open is tussen 9.00 u en 17.00 u,  

beschikbaar zijn. 

Daar kunt ook iedere dag terecht voor persoonlijk gebed of om een kaars op te steken. 

De oecumenische vespers die voorzien waren op maandag, dinsdag en woensdag in de 

Goede Week, kunnen geen doorgang vinden.  

In plaats daarvan is er op die drie dagen een Avondmis om 19.00 u. 

Op Witte Donderdag is de Avondmis om 19.00 u 

Op Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag) worden de plechtigheden met het 

Lijdensverhaal en Kruisverering uitgezonden om 15.00 u. Ze vervangen de kruisweg.  

Er is op die dag dan geen viering om 19.00 u. 

De Paaswake wordt om 21.00 u uitgezonden. 

Wijwater is nadien ook in de Mariakapel verkrijgbaar, gedurende de hele Paasweek. 

Op Eerste en Tweede Paasdag zijn de vieringen om 10.00 u. 

U kunt nog Misintenties voor Witte Donderdag en de Paasdagen opgeven via email:  

secretariaat@stjorisparochie.nl 

Wanneer U behoefte hebt aan contact of een luisterend oor mag u mij altijd bellen op 

06 8379 6183 

Ik wens u van harte, ondanks de moeilijke omstandigheden, veel devotie toe in de  

Goede Week en alvast een Zalig Paasfeest. 

 

Vicaris Woolderink 

Almelo; 2 april 2020 
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