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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (2 Kron. 36, 14-16. 19-23) De toorn en het medelijden van de Heer worden duidelijk door de 

ballingschap en de bevrijding van het volk.  
2-de Lezing (Ef. 2, 4-10) Hoewel wij dood waren door onze zonden danken wij aan zíjn genade onze redding.  
Evangelie (Joh. 3, 14-21) God heeft zijn Zoon gezonden opdat de wereld door Hem zou worden gered.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Vrijdag 05-Mrt Gerharda Maria (Gerrie) Quattrone. Zij werd 77 jaar.  

De uitvaartviering was vrijdag 12 maart in de St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Ria te Wierik-Morssinkhof; Herman Boswerger; Inge de Vries-Gasthuis; Rie Hannink-Brouwer;  
Corrie Pots-Goossen.  

Doe mee met de Digitale Collecte 14-Mrt-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/ih2q3467efm736v1jr6t  

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 13-Mrt 18:30 Eucharistieviering Herenkoor  (Greg.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Ben Spoor en Jan Kuypers  

Vrijdag 19-Mrt 19:00 Eucharistieviering    St.-Jozefdag Hoogfeest  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 16-Mrt 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 20-Mrt 18:30 Eucharistieviering  Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.) 
 
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 14-Mrt 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Frans Oude Lansink.  
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een Familie; Hennie Oude Kotte.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 15-Mrt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 17-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Patricius]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 18-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Cyrillus van Jeruzalem]  
Vrijdag 19-Mrt  Géén Viering Zie St.-Jozefkerk [St.-Jozefdag]  
Zondag 21-Mrt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 

AANWEZIGHEID GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.  
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19, zijn geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.  

Uitzondering week voor Pasen;  maandag 29-mrt,  woensdag 31-mrt en vrijdag 02-apr. 
Georgius Pastorie: gastvrouwen aanwezig van 09.30 uur tot 11.30 uur  

WEEKEND VIERINGEN JOZEFKERK  GEORGIUSBASILIEK  
Per viering maximaal 30 personen. Aanmelden via secretariaat; 
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl  
Mobiel: 06 3128 2344 (Bij voorkeur donderdag tussen 10.00-12.00 uur)  

Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube   [St Joris Almelo] 

https://tikkie.me/pay/ih2q3467efm736v1jr6t
https://tikkie.me/pay/ih2q3467efm736v1jr6t
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.  
 

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 

2021 ST.-JOZEFJAAR 

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele 

Kerk, heeft paus Franciscus een Jozefjaar afgekondigd . 

Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in.  

Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. 

In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de 

vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden. 

Bovenmenselijke zelfgave 
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de 

heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus.  Als Maria’s man en beschermer van Gods Zoon veranderde 

St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn 

vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn huis”. 

Dienaar van de verlossing 
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Aankondiging door Gabriël en Jezus in de 

hof van Olijven”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de 

missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap.” Op die manier werkte hij mee “aan het grote 

mysterie van de verlossing en hij is waarlijk een dienaar van de verlossing”. 

Voorbeeld voor alle mannen 
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar waardigheid en 

haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus toe. “In onze wereld waar 

psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een 

voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man.” 

Concrete problemen 
Paus Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door in Bethlehem een onderkomen te zoeken 

en dat tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door Christus te beschermen tegen 

de dreiging van koning Herodes. “De Heilige Familie had te maken met concrete problemen, zoals elke andere 

familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters die vandaag hun leven riskeren om aan pech en honger te 

ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de bijzondere patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, 

vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten. ”Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende 

om voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en degenen die 

zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin. 

Coronacrisis 
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te 

wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel 

geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens 

de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene 

aanwezig is,” aldus paus Franciscus. 

19 maart 
Op vrijdagavond 19 maart - de jaarlijkse feestdag van St.-Jozef - wordt in onze parochie St.-Jozef herdacht met een 

gezongen H. Mis in de St.-Jozefkerk. Wij mogen in onze parochie dankbaar zijn voor de vele mensen die op de wijze 

van St.-Jozef op een onopvallende manier dienstbaar zijn aan hun medemensen. Daaronder zijn ook veel vrijwilligers 

die sinds jaar en dag klaar staan voor de geloofsgemeenschap. 

 

Vicaris Woolderink 

 


