ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
22-AUG-2020 T/M 30-AUG-2020
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jes. 22, 19-23)
2-de Lezing (Rom. 11, 33-36)
Evangelie
(Mt. 16, 13-20)

NR. 2709
JAAR A
WEEK 1

De sleutel van Davids huis zal lk op zijn schouder leggen.
Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Gij zijt Petrus, en lk zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Zonderdag 16-Aug

Henricus Franciscus Joseph (Hennie) Oude Kotte. Hij werd 86 jaar.

ONLANGS OVERLEDEN:

Riky Gasthuis-Langeveld.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 22-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Misintenties: Brandon de Groot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 25-Aug 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 29-Aug 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[Heilige Maagd Maria]

[H. Lodewijk]
[Martelaardood van de H. Johannes de Doper]

MTEDEDELINGEN
S
.-GEORGIUSBASILIEK

•Zondag
Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
23-Aug
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Jaargedachtenis: Dinie Vermaas
Misintenties: Lidy Scholten-Brummer; Bekering Huisgezin.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Maandag
waarin u 24-Aug
uw noden en/of intenties
Uitvaartplechtigheid
uit dankbaarheid
Hennie
kunt
Oude
schrijven.
Kotte in besloten kring.
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE VIERINGEN
Deze liggen
rechts
achter Vespers
in de kerk.19:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Maandag
24-Aug
18:45
Eucharistieviering
[H. Bartolomeüs] Feest
• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
Woensdag
26-Aug 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
(als de gastdames19:00
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe
Vespers
Uitstelling Heilig
Sacramentmet inhoud geven, waarvoor dan brood
en melk gekocht
is een Eucharistieviering
project van de gezamenlijke
kerken van Almelo en bestemd
Donderdag
27-Aug kunnen
08:45 worden.
LaudenDit09:00
[H. Monica]
Vrijdag
28-Aug
09:00 Als
Eucharistieviering
Augustinus]
voor gezinnen
die08:45
in echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door[H.
geld
te storten op bankrekening
Zondag
30-Aug
10:00
Eucharistieviering
Mgr.
Woolderink
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.
MUZIEK & SFEER
ZOMERSPECIALS!
ZONDAG; 30-AUG-2020 15.30 UUR
Ja! Het kan weer! Één van de nog weinige live concerten die u in de maanden juli en augustus
kunt bezoeken. In de sfeervolle St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat zullen mezzosopraan
Valeria Boermistrova en organist Henk Linker u een zomers programma aanbieden in hun serie
Muziek en Sfeer. Zondagmiddag 30 augustus is de tweede zomerspecial gepland.
Op het programma alleen werken van Nederlandse componisten. U kunt o.a. genieten van een lichtvoetige Dick
Sanderman, een verstilde Adriaan C. Schuurman, een levendige Albert de Klerk en een indrukwekkende Jan Nieland.
Als rode draad door het programma loopt de speciaal in deze coronatijd geschreven Missa in Simplicitate van
Hans Leenders. U kunt spontaan komen luisteren, aanmelden hoeft niet.
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 30-Aug-2020 Aanvang 15:30 uur; Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
!!! REGELS RIVM ZIJN VAN TOEPASSING !!!

Doe mee met de Digitale Collecte
• Scan de QR-Code met uw mobiel.
• Volg de link die in beeld komt .
https://tikkie.me/pay/fcq79rrc3ee4brebjpvk
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
23-aug-2020

ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

ONZE SJORS IN DE STEIGERS!
Het zal u niet ontgaan zijn. De steigers zijn geplaatst.
De komende tijd zal er hard worden gewerkt aan de restauratie van het dak van de Georgiusbasiliek.
We hebben jullie op vele manieren gevraagd een financiële bijdrage te leveren zodat we samen
als gemeenschap de kosten kunnen dragen.
Dit resulteerde in een totaal bedrag van bijna 35.000 euro.
Hier mogen we bijzonder blij mee zijn. Het is goed om te weten dat we ons samen
verantwoordelijk voelen voor onze kerk en samen het belang inzien van deze restauratie.
Maar we hadden nog 100.000 euro nodig. Het was dan ook fantastisch nieuws dat we in de
vakantie bericht kregen van het Kansfonds met een toekenningsbrief van 50.000 euro. Dit fonds
hecht veel waarde aan de vele diaconale activiteiten van onze parochie.

Het kansfonds is een fonds wat omziet naar de kwetsbare mensen in onze samenleving.
Dit fonds hecht veel waarde aan de vele diaconale activiteiten van onze parochie.
Dank zij onze diaconaal assistent, mw. A. ter Ellen kunnen wij oprecht zeggen dat wij veel mooie
diaconale projecten hebben binnen onze geloofsgemeenschap.
Wij zijn als bestuur hier erg trots op.
De meter achteraan in de kerk staat nu op bijna 85.000 euro.
We hebben dus nog 50.000 euro nodig!
Graag wil het parochiebestuur iedereen heel hartelijk danken voor de financiële steun.
We zullen er alles aan doen om in de komende tijd de laatste 50.000 euro bij elkaar te krijgen.
Doet u ook mee?
NL70 RABO 0334 0656 31 t.n.v. rkparochie St.-Joris inzake Restauratie Basiliek
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

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

OVERLIJDEN / UITVAART
06 1079 3062

06 1266 2672

06 2222 5446

Uitvaartcoördinator

Hr. H. Kienhuis

ST.-JORISPAROCHIE
LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:30-11:30.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30-11:30.

PASTORALE HULP

06 8379 6183
ofwel
06 1266 2672

