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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (2 Sam. 7, 1-5, 8b-11, 16) Het rijk van David zal voor altijd standhouden voor het aanschijn van de Heer.  
2-de Lezing (Rom. 16, 25-27) Het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef is nu onthuld.  
Evangelie (Lc. 1, 26-38) Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zondag 13-Dec Hendrikus Bernardus (Henk) Tolboom. Hij werd 75 jaar.  

De uitvaartviering was donderdag 17 december in de St.-Jozefkerk. 

ONLANGS OVERLEDEN:  
Wubbe Stoffer Wubs; Truus Tusveld-Bekhuis; Bernard Hobert.  

Doe mee met de Digitale Collecte 20-Dec-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/5ibrojgt714ekbs38fms  

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 19-Dec 18:30 Eucharistieviering  
   Mgr. Woolderink Koorzang (Lat./Ned.)  

Misintenties:  Maria Mimi Bürer; Inge Antvelink-Engelbertink.  

KERSTMIS 
Vrijdag 25-Dec 09:30 Eucharistieviering Eerste Kerstdag  
   Mgr. Woolderink (max. 30 kerkgangers)  
Zaterdag 26-Dec 10:00 Eucharistieviering Tweede Kerstdag 
   Mgr. Woolderink Koorzang (Lat./Ned.) (max. 30 kerkgangers  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 22-Dec 19:00 Eucharistieviering  
 
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 20-Dec 10:00 Eucharistieviering  
   Mgr. Woolderink Koorzang (Ned.)  

Jaargedachtenis: Herman Scholten; Gerrit Hulshof  

Misintenties:  Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een Huisgezin; Truus Hulshof-Kerkhof;  

Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Jo Hodes.  

KERSTMIS 
Donderdag 24-Dec 21:00 Eucharistieviering Kerstnacht  
    Mgr. Woolderink Koorzang  (Lat./Ned.) (geen kerkgangers) 
Vrijdag 25-Dec 11:00 Eucharistieviering Eerste Kerstdag    
  ` Mgr. Woolderink Koorzang  (Greg.) (max.30 kerkgangers)  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 21-Dec 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 23-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Donderdag 24-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 27-Dec 10:00 Eucharistieviering Feest van de Heilige Familie  
    Mgr. Woolderink Koorzang (Ned.)  (max.30 kerkgangers)  

AANMELDEN VIERINGEN 1-ste en 2-de Kerstdag (max. 30 kerkgangers) 
Wijze van aanmelden wordt medegedeeld na afloop van de viering zaterdag 19-dec en zondag 20-dec. 
Zondagmiddag 20-dec wordt deze mededeling op onze website geplaatst  

https://tikkie.me/pay/5ibrojgt714ekbs38fms
https://tikkie.me/pay/5ibrojgt714ekbs38fms


 
 

 

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 

 

 

GEEN PUBLIEKE VIERINGEN ZOALS DE NACHTMIS OP KERSTAVOND  

IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKEN 
 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende 

toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-

Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen 

plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 

07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en 

in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode 

van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. 

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de 

bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun 

verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de 

vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het 

maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd. 

Lees Meer Op  
https://www.aartsbisdom.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/  

 

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. 

 

  

Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube; [St Joris Almelo]  

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

 

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!  

"Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo" 
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek 
geweld. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst getroffen in situaties van gewapend conflict. Kinderen 
en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Vrouwen en 
meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. 
Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem 
is gebrek aan voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. 
Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks. 
 
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de 
plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren 
de cijfers van moeder- en kindsterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika. 
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. 
Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren 
niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de 
kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand.  

Lees meer:  https://www.vastenactie.nl/projecten/voldoende-eten-voor-kinderen-in-nicaragua  
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