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ST.-JORISPAROCHIE  
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04-SEP-2021 T/M 12-SEP-2021 WEEK 3  
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Jes. 35, 4-7a) De oren van de doven worden geopend en de tong van de stommen zal jubelen.  
2-de Lezing (Jak. 2, 1-5) God heeft de armen uitverkoren tot erfgenamen van het koninkrijk.  
Evangelie (Mc. 7, 31-37) Hij laat doven horen en stommen spreken.  

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  4 / 5 SEP 

In het weekend van 4 en 5 september staat de boodschappenmand weer achter in de kerk. 
Het is jammer genoeg nog steeds nodig.  
Veel mensen in onze stad en parochie doen een beroep hierop.  

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”. 

 
  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  

Zondag 29-Aug Petronella Valentina Geertruida Maria (Nelly) Boerman. Zij werd 68 jaar.  
De uitvaartviering was donderdag 2 september in de St.-Georgiusbasiliek.  

Woensdag 01-Sep Josepha Henrica Margaretha (José) Behrendt-Savenije. Zij werd 86 jaar.  
De crematieplechtigheid is dinsdag 7 september in Crematorium Almelo.   

ONLANGS OVERLEDEN:  

Cees van Hemert; Geert Klaas Bruggink.  

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

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv  

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 04-Sep 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Uit dankbaarheid 60 jarig huwelijk.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 07-Sep 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 11-Sep 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.  

 Canisius 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 05-Sep 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Frans van Lint; Voor een jarige (zoon Ton); Odiel Lenferink-Laarhuis;  

Fam. Oomes-Vogt; Ouders Kamphuis-Oude Booijink; 50 jarig Huwelijk;  
Goed herstel van een kleinkind.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 06-Sep 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 08-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Maria Geboorte]  Feest  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 09-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Petrus Claver]  
Vrijdag 10-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 12-Sep 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 11:30 
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 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

Nationale Ziekendag 11 / 12 september 

Op 11 en 12 september willen in onze vieringen aansluiten bij de landelijke aandacht voor de zieken. 

We bieden dan graag de gelegenheid om in de Eucharistievieringen het Sacrament van de Ziekenzalving 
te ontvangen. Nog altijd merken we dat er soms een zekere reserve is ten aanzien van dit mooie 
sacrament. Veel ouderen herinneren zich namelijk nog de vroegere praktijk van vòòr het Tweede Vaticaans 
Concilie. Het heette toen nog het Laatste Oliesel en werd eigenlijk alleen toegediend in stervensgevaar.  

De vernieuwingen in de liturgie hebben de oorspronkelijke bedoeling van dit sacrament, namelijk om Gods 
sterkende en helende kracht te vragen, terecht weer naar voren gehaald. Zo vinden we het ook in de  
H. Schrift: Jezus zendt zijn apostelen naar de zieken om hen de handen op te leggen en met olie te zalven, 
opdat ze zouden genezen. Het is dus vooral een Sacrament dat ten goede komt aan ieder die de lasten 
ervaart die het (langdurig) ziek zijn met zich meebrengt en ook om Gods genezende kracht te vragen 
wanneer er onzekerheid is over het verloop van een ziekte die geconstateerd is.  
Dit Sacrament kan ook ontvangen worden vòòr een operatie die risico’s met zich meebrengt. Bovendien 
wordt het ook vaak ontvangen door oudere mensen die door hun gevorderde leeftijd meer kwetsbaar zijn 
geworden en hun krachten voelen minderen. Ik nodig daarom allen die de lasten en kwetsbaarheid van 
ziekte of ouderdom ervaren, van harte uit om op 11 september in de St.-Jozefkerk om 18.30 uur of  
in de Basiliek op 12 september om 11.00 uur dit heilzame sacrament te ontvangen.  
Voor de andere parochianen is het ook een mooie gelegenheid om zich bij het gebed voor de zieken aan te 
sluiten en dit sacrament van nabij mee te maken. 

U kunt zich tot en met vrijdag 10 september bij mij opgeven.  

Tel: 06 8379 6183  Email: vicaris.a.woolderink@planet.nl  

Vicaris Woolderink  
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Nationale 

Geloofsverdiepingscursus 2021 - 2022 Start 16 september 

U bent vast wel eens aangesproken op een of ander aspect van ons geloof, terwijl u het antwoord schuldig 
moest blijven.  Kinderen stellen veel vragen aan hun ouders: “Wat betekent dat?”  “Waarom doen we dat 
zo?” en nog veel meer. Ook vrijwilligers in de parochie worden vaak - al dan niet kritisch - geconfronteerd 
met praktische of geloofsvragen waar ze niet altijd de achtergrond van kennen. En dan zijn er ook mensen 
die zelf niet katholiek zijn maar wel wat meer over het katholieke geloof willen weten. 
Voor iedereen die wat meer thuis wil raken in de bouwstenen van ons geloof, willen we een 
geloofsverdiepingscursus aanbieden van 15 donderdagavonden vanaf 16 september tot april 2022 zowel 
voor onze parochie als voor de Elisaparochie in het zaaltje van de Elisakerk. De bedoeling is om zowel 
informatie te ontvangen als om er samen met elkaar over in gesprek te gaan. 

We starten om 19.00u en ronden af om 20.30u. Als cursusboek gebruiken we de YOUCAT die mede door 
jonge mensen is samengesteld. De YOUCAT kost € 20 en wordt op de eerste avond gemeenschappelijk 
besteld. Verder zijn aan de cursus geen kosten verbonden. 

U kunt zich bij mij opgeven tot 13 september.  

Tel: 06 8379 6183  Email: vicaris.a.woolderink@planet.nl  

Welkom!  
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