
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 6 9 8  
HOOGFEEST VAN DE HEILIGE DRIEËENHEID JAAR A 

06-JUN-2020 T/M 14-JUN-2020 WEEK 2 
 

  
LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Ex. 34, 4b-6. 8-9) De Heer is een barmhartige en medelijdende God.  
2-de Lezing (2 Kor. 13, 11-13) De genade van Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de 

heilige Geest.  
Evangelie (Joh. 3, 16-18) God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden opdat de wereld door Hem zou 

gered worden  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Woensdag 29-Mei Gradus Hendrikus Georgius (Gerrit) de Vries. Hij werd 85 jaar.  

De gebedsdienst was donderdag 4 juni in het crematorium in Almelo. 

ONLANGS OVERLEDEN:  
Marie Löbker-Oude Booijnk; Lidy Scholten–Brummer.  

Doe mee met de Digitale Collecte 

• Scan de QR-Code met uw mobiel.  

• Volg de link die in beeld komt . 
https://tikkie.me/pay/em6idengdqdffthpt0u1  

U kunt ook telebankieren.  
Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie  
met vermelding Collecte 

PROTOCOL VOOR PUBLIEKE VIERINGEN IN DE R.-K. KERK  

Met ingang van 1 juni kunnen publieke vieringen in de kerken worden hervat met  

maximaal 30 gelovigen en vanaf 1 juli met maximaal 100 gelovigen met in achtneming  

van alle andere richtlijnen van het RIVM.  (Protocol z.o.z.)  

Vanaf 14 juni, hoogfeest Sacramentsdag wordt de Heilige Communie uitgereikt.  

RESERVEREN MAAND JUNI MAXIMAAL 30 GELOVIGEN  
Secretariaat: 06 3128 2344 Bij voorkeur donderdag tussen 09.45-10.45 en 12.30-14.00 uur. 

Dit geldt voor de weekendvieringen; zaterdagavond in de Jozefkerk, zondagmorgen in de Georgiusbasiliek.  

Voor de doordeweekse vieringen hoeft men niet te reserveren. Ook hier geldt een maximum van 30 gelovigen. 

Tot Slot: Toilet is niet beschikbaar. Deelname vieringen op eigen risico. 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 06-Jun 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Misintenties:  Uit dankbaarheid verjaardag van een zoon en een gezegend levensjaar. 

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 09-Jun 19:00 Eucharistieviering [H. Efrem]  
Zaterdag 13-Jun 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  
 

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.  

• Gevonden voorwerpen:   

Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.  

• 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.  

 

ST.-GEORGIUSBASILIEK https://www.youtube.com/stjorisalmelo OnLine 
Zondag 07-Jun 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  
Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Mimi van Riggelen-Mertens; Odiel Lenferink-Laarhuis; Bekering van een huisgezin;  

Mien Mensink-Harmelink..  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 08-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 10-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 11-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Barnabas]  
Vrijdag 12-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 14-Jun 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  
 

https://www.youtube.com/stjorisalmelo


PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 

ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND 

 

 

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 

Protocol Gelovigen 

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van 

het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle 

aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.  

Algemeen 
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en 

niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging 

thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat 

op eigen risico.  
 

Liturgieviering 
RESERVEREN  
• U moet zich vooraf aanmelden.  

HYGIËNE  

• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de 

uitgang te gaan.  

• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.  

DIENST VAN HET WOORD  

• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.  

DIENST VAN HET ALTAAR  

• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.  

• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  

• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.  

H. COMMUNIE UITREIKING  

• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.  

• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.  

• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.  

• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en 

zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte 

zakdoek.  

COLLECTE  

• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving,  

of via een gift-app.  

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING  
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.  

NA AFLOOP  
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet.  

 

 


