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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 40, 1-5, 9-11) Baan de Heer een weg.  
2-de Lezing (2 Petr. 3, 8-14) Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.  
Evangelie (Mc. 1, 1-8) Maakt de paden van de Heer recht.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Marianne Pol-van Mourik; Hans Besselink; Wubbe Stoffer Wubs; Truus Tusveld-Bekhuis; Bernard Hobert.  

Doe mee met de Digitale Collecte 06-Dec-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/ac2oa0catcj25vbn42sv  

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 05-Dec 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Koorzang (Greg.)  

Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Inge Antvelink-Engelbertink.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 08-Dec 19:00 Eucharistieviering [Onbevlekte Ontvangenis van Maria]  Hoogfeest   
Zaterdag 12-Dec 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink [H. Maagd Maria van Guadalupe]  

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 06-Dec 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  

Jaargedachtenis: Ben Hulshof  

Misintenties:  Mimi van Riggelen-Mertens; Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een Huisgezin;  

Gerrit Dominicus Verstege; Odiel Lenferink-Laarhuis; Familie Klumpers.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 07-Dec 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Ambrosius]  
Woensdag 09-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 10-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Maagd Maria van Lorento]  
Vrijdag 11-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Damasus I]  
Zondag 13-Dec 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink [3de Zondag van de Advent] Gaudete  

Bisschoppelijke Adventsactie 28-nov t/m 20-dec 2020  

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 

Lees meer:  https://www.vastenactie.nl/adventsactie 

Adventsactie 2020 Delen smaakt naar meer!  

"Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht" 
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger; en kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de 
armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding.  
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar 
zijn. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en 
ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode.  
We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen 
verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 

 

https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://tikkie.me/pay/ac2oa0catcj25vbn42sv
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://tikkie.me/pay/ac2oa0catcj25vbn42sv
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie
https://www.vastenactie.nl/adventsactie


 
 

 

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 

 

 

VRAGEN PAROCHIES IN VOORBEREIDING OP KERSTMIS 
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met 

de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo 

waardig mogelijk te kunnen vieren.  

Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol  

‘Kerkelijk vieren op anderhalve meter’.  

Een samenvatting van de antwoorden volgt hierna.  

Voor volledige beantwoording van de vragen:  
https://www.aartsbisdom.nl/veelgestelde-vragen-uit-de-parochies-in-de-voorbereiding-op-kerstmis/ 

1. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers met Kerstmis? 

Voorlopig uitgangspunt is het huidige aantal van 30, exclusief bedienaren. 

Rond 8 december worden eventuele versoepelingen bekend gemaakt. 

2. Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en dergelijke? 

In beginsel kunnen deze niet plaatsvinden tenzij lokale overheid toestemming verleent.  

3. Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zingen.  

Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk en voor koren? 

Tijdens vieringen geen samenzang. Zang door een cantor of enkele zangers.  
 

4. Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor 

gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk? 

Dringend advies om tijdens de viering mondkapje te dragen. 
 

5. Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen? 

Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming is mogelijk, ook 

tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering aan, moet tijdens de viering worden 

uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste drie meter afstand te blijven van de vloerroosters. 

6. Hoeveel tijd moet er tussen twee opeenvolgende vieringen worden aangehouden? 

Om het risico op besmettingen te minimaliseren is het dringende advies om tussen twee vieringen 

contactoppervlakken goed schoon te maken en de kerk daarna te luchten/spuien.  

Het advies is om tussen verschillende vieringen tenminste twee uur aan te houden om te luchten. 

7. Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen? 

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijgewoond 

 

Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube; [St Joris Almelo]  

Voor Actuele Regels Kerkbezoek; zie onze website: https://stjorisparochie.nl / 

Per viering maximaal 30 personen. Aanmelden via secretariaat; email:  secretariaat@stjorisparochie.nl  

mobiel:  06 3128 2344  (Bij voorkeur donderdag tussen 09.45-10.45 en 12.30-14.00 uur) 

Regels betreffende gebruik mondkapje.  

• Verplicht bij binnenkomst en verlaten kerk 

• Verplicht tijdens lopen in de kerk. 
(Dus ook tijdens het te communie gaan.) 

• Advies ophouden gedurende de mis. 

BOODSCHAPPENMAND ADVENTSPERIODE 
In de komende Adventsperiode, te beginnen in het weekend van 28/29 november, staat de 
boodschappenmand weer centraal in zowel de Georgiusbasiliek als de St. Jozefkerk. De 
actie eindigt in het weekend van 19 en 20 december. Deze actie is bedoeld om de mensen 
in Almelo, die het minder hebben met Kerst een hart onder de riem te steken.  
De M25-groep van onze parochie zal zorg dragen voor overhandiging van het 
boodschappenpakket aan een vertegenwoordiger van stichting de boodschappenmand. 
Namens de M25 groep hartelijk bedankt. 

 

  

https://www.aartsbisdom.nl/veelgestelde-vragen-uit-de-parochies-in-de-voorbereiding-op-kerstmis/
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA

