ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
6-DE ZONDAG VAN PASEN
17-MEI-2020 T/M 25-MEI-2020
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 8, 5-8. 14-17)
2-de Lezing (1 Petr. 3, 15-18)
Evangelie
(Joh. 14, 15-21)

NR. 2695
JAAR A
WEEK 2

Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de geest.
lk zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Helper geven.

ONLANGS OVERLEDEN:
Gerrit Verstege; Marie Löbker-Oude Booijnk.

ST.-JORISPAROCHIE

ONLINE

https://www.youtube.com/stjorisalmelo
Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen.
Zondag
17-Mei 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
Misintenties:
Marianne van den Broek-Haring; Jo Hodes; Dick en Joke Wijnants-Otger en John;
Johan en Trees Schoot Uiterkamp-Groote Schaarsberg.
HEMELVAART VAN DE HEER Hoogfeest
Donderdag 21-Mei 10:00 Eucharistieviering
Jaargedachtenis: Frans Heerdink.
OVERIGE VIERINGEN
Maandag 18-Mei
Dinsdag 19-Mei
Woensdag 20-Mei
Donderdag 21-Mei
Vrijdag
22-Mei
Zaterdag 23-Mei
Zondag
24-Mei

Mgr. Woolderink

18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Johannes I]
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Bernardinus van Siena]
Hemelvaart van de Heer
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Rita van Cascia]
10:00 Eucharistieviering
10:00 Eucharistieviering
7-de Zondag van Pasen

KNR BIEDT NOVEENGEBED VOOR DE LAUDATO-SI’ WEEK
Paus Franciscus nodigt christenen overal ter wereld uit om van 16 tot 24 mei 2020
Mededelingen
Laudato
si’-Week
vieren.
Ookligt
deeen
Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR) sluit
• Intentieboek: Achter
in de kerk
bij hetteMaria
altaar
intentieboek,
aan en heeft
voor deze periode
een noveengebed gemaakt
waarin u uw noden hierbij
en/of intenties
uit dankbaarheid
kunt schrijven.
dat aan alle Religieuze Instituten wordt toegestuurd.
•
De
Si’-Week
telt inkaarsen
feite negen
dagen.de
Devieringen
Konferentie
Nederlandse
nodigt
• Laudato
Mariakapel:
De grote
zijn buiten
te verkrijgen
bij deReligieuzen
gastvrouwen
in deiedereen
pastorie.uit
om tijdens
de Laudato
Si’-Week
deelmate
te nemen
een speciale noveengebed. Geïnspireerd door de
Kleine kaarsjes
staan
in geringe
wel inaan
de Mariakapel.
evangelielezingen
volgens het katholieke leesrooster heeft elke dag een eigen thema, een korte tekst uit
•
Laudato
Si’,
een
korte
overweging
eenweekend
gebed. Download
[Klikaan
Hier]
• Boodschappenmand:
U kunt en
ieder
in de kerk noveengebed
en door de week
de pastorie
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
en melk gekocht kunnen worden.
Dit mee
is een
project
van de gezamenlijke
kerken van Almelo en bestemd
Doe
met
de Digitale
Collecte
voor gezinnen die in echte nood
verkeren.
Als
u
kunt,
help
dan
door
geld
te storten op bankrekening
• Scan de QR-Code met uw mobiel.
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
• Volg
link die geldt
in beeld
We moeten onze naaste helpen.
Diede
opdracht
voorkomt
ons .allen. Hartelijk dank voor uw gift.
•

https://tikkie.me/pay/oga7abe6o6geo97ha9df

U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie
met vermelding Collecte
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B LAD 2

Gemeenschappelijk gebed
bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’
Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen
katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de
schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken.
Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en lans van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
Wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

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

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

06 1079 3062
06 2222 5446

Pastorale Hulp
en
Overlijden

06 1266 2672
Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
St.-Jorisparochie

