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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Ez. 2, 2-5) Het volk is weerbarstig en zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.  
2-de Lezing (2 Kor. 12, 7- 10) Ik zal roemen op mijn zwakheden, dan zal de kracht van Christus in mij wonen.  
Evangelie (Mc. 6, 1-6) Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.  

 

ONLANGS OVERLEDEN:  
Judith Ebbing; Gerriet Oude Kotte; Riet van den Broek-van den Oever;. Hans Leeuwenkamp; Jan Lusthuis.  

Doe mee met de Digitale Collecte 04-Jul-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/dt2gkicbfi6aojel8je1  

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-Jul 18:30 Eucharistieviering [H. Thomas]  Feest   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 06-Jul 19:00 Eucharistieviering  [H. Maria Goretti]  

Zaterdag 10-Jul 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)   
 
 
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.  

 Canisius 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   
Zondag 04-Jul 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Kerkwijding Georgius  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Odiel Lenferink-Laarhuis; Ouders Hendriks-Brok en dochter Mia.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 05-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Antonius Maria Zaccaria]  
Woensdag 07-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 08-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Misintenties: Willy en Wilhelmien Ratering en hun dochtertjes Silvia en Vera;  

Herman en Ida Kraaijvanger en hun dochtertjes Margreth en Willy.  
Vrijdag 09-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Martelaren van Gorcum]  Feest  

Zondag 11-Jul 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Ned.) 

VIERINGEN JOZEFKERK GEORGIUSBASILIEK  
Per viering mag maximaal 15% van het totaalaantal zitplaatsen bezet zijn.  (Jozef 90; Georgius 120)  
Aanmelding via secretariaat is niet meer noodzakelijk. Registratie bij ingang kerk.  

Zondag 04-jul-2021;  Laatste uitzending zondagsviering Georgiusbasiliek via YouTube 

GEORGIUSBASILIEK PAROCHIEDAG Zondag 04-jul-2021 

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen is er na de viering geen bijeenkomst in de tuin of 
pastorie voor de parochianen. De veiligheidsmaatregel van anderhalve meter afstand houden blijft geldig.  
We moeten de veiligheidsmaatregelen in acht nemen om besmetting te voorkomen. 
Aanmelding via secretariaat is niet meer noodzakelijk. Registratie bij ingang kerk.  

https://tikkie.me/pay/dt2gkicbfi6aojel8je1
https://tikkie.me/pay/dt2gkicbfi6aojel8je1


 
 

 

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:  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  

 

PASTORALE HULP 

06 8379 6183 

 

 

 

OVERLIJDEN  

UITVAART 

06 1266 2672 

 
 

UPDATE VERSOEPELINGEN CORONAPROTOCOL R.-K. KERK 
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol 
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal 
versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, 
zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. 
 
 

Samengevat zijn deze regels voor de viering van de eucharistie: 
 

RESERVEREN EN AANMELDEN  
o Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve 

meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te worden.  

o Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve 

meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat 

aanmelden kort vóór de viering aan de deur. 

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING 

o Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan.  
o Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers,  

mits er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, 

maar in een zigzag formatie;  

MONDKAPJE  

o Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.  

H. COMMUNIE UITREIKING  

o De H. Communie wordt uitgereikt met een daarvoor bestemd schepje of eucharistisch pincet. 

o Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een hoestscherm geplaatst.  

o Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de hand van de communicant 

gelegd.  

o Van tong-communie moet worden afgezien. 

o De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 'corporale' meebrengen en 

daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving zie site Bisdom:  
https://www.aartsbisdom.nl/update-met-verdere-versoepelingen-van-coronaprotocol-in-r-k-kerk/  
 
Voor ophalen van het Update Document:   
https://stjorisparochie.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210626_Update-Protocol_Joris.pdf  

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  3/4 JULI 

In het weekend van 3 en 4 Juli staat de boodschappenmand weer centraal in onze kerken, helaas is het nog 
steeds nodig om mensen die iets extra`s nodig hebben te kunnen voorzien van levensmiddelen. 
Wij kunnen bijdragen aan mensen die dringend onze hulp nodig hebben,  
vooral in deze tijd van de coronacrisis. Laten we omzien naar elkaar. 

Ook kunt u een financiële donatie doen via de oranje bus die naast de mand staat;  
of via bankrekening   NL29 RABO 0102 1592 54  t.n.v.  “De Boodschappenmand Almelo”. 

https://www.aartsbisdom.nl/update-met-verdere-versoepelingen-van-coronaprotocol-in-r-k-kerk/
https://stjorisparochie.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210626_Update-Protocol_Joris.pdf

