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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 5, 1-7) De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis Israël.  
2-de Lezing (Fil. 4, 6-9) De God van de vrede zal met u zijn.  
Evangelie (Mt. 21, 33-43) Hij zal zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zondag 27-Sep Hendrikus Bernardus (Henk) Rikmanspoel. Hij werd 83 jaar.  
  De uitvaart was zaterdag 3 oktober in de St.-Georgiusbasiliek. 

ONLANGS OVERLEDEN: Hennie Oude Kotte; Netty Krosse-Hutjes.  

Doe mee met de Digitale Collecte 04-Okt-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/uuk8tcbvacvaaecpssdt  

U kunt ook telebankieren.  
Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 03-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefdag  

Jaargedachtenis: Leo Gasthuis en overleden familie Gasthuis-Bouwhuis.  

Misintenties:  Martin ten Hooven; Netty Krosse-Hutjes; Ben Adriaans.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 06-Okt 19:00 Eucharistieviering [H. Bruno]  
Zaterdag 10-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  

Mariamaand oktober elke dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed. 

MEDEDELINGEN  

• 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.  

 

• Intentieboek:  Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,  
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.  

• 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   
Zondag 04-Okt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Kinderwoorddienst  

Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Frans van Lint; Mimi van Riggelen-Mertens; Lidy Scholten-Brummer;  

Bekering Huisgezin; Odiel Lenferink-Laarhuis; Uit dankbaarheid t.g.v. een 90e verjaardag;  

Johan en Trees Schoot Uiterkamp-Groote Schaarsberg; Henriëtte Boerhof-Fiselier.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 05-Okt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Zr. Faustina]  
Woensdag 07-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 08-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 09-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Dionysius]  
Zondag 11-Okt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   
 

SAM’S KLEDINGACTIE WATER VOOR MEER WEERBAARHEID IN ETHIOPIË 
De vrijwilligers van Sam’s kledingactie steunen noodhulpprojecten van Cordaid met het 
inzamelen van kleding. Dankzij hun meest recente actie kan Cordaid duizenden Ethiopiërs 
helpen die het slachtoffer zijn van droogte en conflict.  
In Liben, een onherbergzaam en afgelegen gebied in het zuidoosten van Ethiopië, heerst sinds 
2016 een conflict tussen de mensen van Oromo-afkomst en Somalische gemeenschappen.  
Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de etnische spanningen en de regionale 
overheid is ineen gestort. De extreme en langdurige droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, verergert 
de conflicten om het nog beschikbare land.  
Meer informatie: https://www.cordaid.org/nl/nieuws/water-voor-meer-weerbaarheid-in-ethiopie/  

St.-Jozefkerk Zaterdag  10-okt-2020  10-12 uur 

https://tikkie.me/pay/uuk8tcbvacvaaecpssdt
https://tikkie.me/pay/uuk8tcbvacvaaecpssdt
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/water-voor-meer-weerbaarheid-in-ethiopie/


 
 

 

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.  

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 

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  

OVERLIJDEN / UITVAART 

06 1266 2672 

Hr. H. Kienhuis 
Uitvaartcoördinator 

PASTORALE HULP 

06 8379 6183 

ofwel 

06 1266 2672 

Beste parochianen, 

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk 
op 1 oktober een pastoraal woord ter bemoediging gestuurd naar de 
gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij roept daarin op tot 
levensreddend handelen: “Hopelijk kunnen we in Nederland door de 
vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze 
tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt 
ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen zal moeten 
nemen, met alle economische gevolgen van dien.”  

“Want achter de woorden ‘economische gevolgen’ gaan levens van mensen schuil die in grote 
problemen komen als ze hun baan en inkomen verliezen. En dit heeft ook gevolgen voor de 
gezondheid, lichamelijk en geestelijk,” aldus de aartsbisschop van Utrecht in het pastoraal woord.  

(Lees verder op onze website - https://stjorisparochie.nl/). 

‘Volharding leidt tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.  
En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige 
Geest die ons werd geschonken’ (Rom. 4,4-5).” 

Verantwoord en veilig naar de kerk:  

Heeft u of mensen in uw directe omgeving klachten en koorts, hoesten, kortademig, 
keelpijn, geur- en smaakverlies, braken diarree/buikpijn?  

BLIJF THUIS! 

Houdt u in de kerk aan onderstaande maatregelen:  

• Hoest en nies in de elleboog; 

• Houd 1,5 meter afstand (ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk) 

• Desinfecteer handen bij de ingang; 

• Desinfecteer handen vóór de communie; 

• Zingen niet toegestaan (alleen de priester en cantor); 

• Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht 

Tot Slot:  

• Toilet is niet beschikbaar; 

• Deelname vieringen op eigen risico. 

 

 

 

‘Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard.’ 
 

Zusters en broeders, zo klinkt het in de eerste lezing, en dat klinkt ook nu heel mooi, want de wijngaarden trekken alle 
aandacht, de pluk is nog volop bezig en de resultaten worden afgewogen. Dus is alles net zoals vroeger, ook ten tijde 
van Jezus, want ook in het evangelie staat de wijngaard centraal. Maar in beide lezingen is het verre van een mooi 
verhaal. De wijngaard in de eerste lezing brengt ondanks dat mooie lied alleen maar wilde vruchten voort, en de 
wijnbouwers in het evangelie vermoorden de dienaars en zelfs de zoon van de wijngaardenier, want ze willen zich 
meester maken van zijn wijngaard. 

 

 

https://stjorisparochie.nl/

