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Doe mee met de Digitale Collecte 

Scan de QR-Code met uw mobiel. 

Als dit niet lukt;  
u kunt ook telebankieren.   

Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie  
met vermelding Collecte 

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand 
tot Maria te bidden 

In een op zaterdag 25 april gedateerde brief herinnert paus 

Franciscus alle gelovigen eraan dat mei van oudsher 

Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk om de schoonheid 

van het rozenkransgebed thuis te herontdekken, vooral in 

deze tijd van beproeving. Hij voegt ook twee gebeden  

– een korte en een langere versie - eraan toe die hij speciaal 

schreef om de hulp van Maria in deze barre coronatijden af 

te smeken.  

Paus Franciscus in gebed voor een Mariaicoon Lees Meer  [Klik Hier] 

© VaticanNews Voor de langere versie van het gebed z.o.z. 

  LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Hand. 2, 14a. 36-41) God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.  
2-de Lezing (1 Petr. 2, 20b-25) Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.  
Evangelie (Joh. 10, 1-10) lk ben de deur van de schapen.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Agnes Tiehuis-Strikker; Herman ter Haar; Gerrit Verstege; Marie Löbker-Oude Booyink.  

ST.-JORISPAROCHIE ONLINE 
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA 

Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen. 

Zondag 03-Mei 10:00 Eucharistieviering; 4-de Zondag van Pasen Mgr. Woolderink  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Marianne van den Broek-Haring; Johannes Mulder; Mimi van Riggelen-Mertens.  

 
OVERIGE VIERINGEN 
Maandag 04-Mei   18:45  Vespers 19:00  Eucharistieviering   
Dinsdag 05-Mei   18:45  Vespers 19:00  Eucharistieviering   
Woensdag 06-Mei   08:45  Lauden 09:00  Eucharistieviering   
   19:00  Mariaviering   
Donderdag 07-Mei   18:45  Vespers   19:00  Eucharistieviering   
Vrijdag 08-Mei   18:45  Vespers   19:00  Eucharistieviering   
Zaterdag 09-Mei   10:00  Eucharistieviering   
Zondag 10-Mei   10:00  Eucharistieviering 5-de Zondag van Pasen – Rogate  
 
 
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.  
•  

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/paus-franciscus-vraagt-om-de-meimaand-tot-maria-te-bidden
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA


 

 

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  
 Geen gastvrouwen n.a.v. coronavirus. 
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo  
 Geen gastvrouwen n.a.v.coronavirus 

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 

 

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God 

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, spoeden we ons naar U 

en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder. 

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. Troost hen die 

radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep 

pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de 

ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de 

onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid. 

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde 

komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana 

deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld 

voor vertrouwen. 

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze 

noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen 

kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid. 

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan 

het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen. 

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat 

zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen. 

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die 

niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die 

geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit. 

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de 

ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend 

onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die 

ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van 

armoede en nood te verlichten.  

Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed. 

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag 

uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan 

gaan. 

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o 

Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria.  

Amen. 

(Vertaling: Geert De Kerpel) 


