ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
30STE ZONDAG DOOR HET JAAR
23-OKT-2021 T/M 31-OKT-2021
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jer. 31, 7-9)
2-de Lezing (Hebr. 5, 1-6)
Evangelie (Mc. 10, 46-52)

NR. 2770
JAAR B
WEEK 2

Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden.
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.
Rabboeni, maak dat ik zien kan.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Zaterdag

16-Okt

Jacobus Engelbertus (Jacques) Zijdenbos. Hij werd 87 jaar.

De uitvaart was vrijdag 22 oktober in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN:
Piet Kortekaas; Riet Oude Luttikhuis-ten Velde.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 23-Okt 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Johannes van Capestrano]
Jozefkoor (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Johannes Albertus Blaaupot en Sophie Blaaupot Fieten; Opa Tocca Blaaupot;
Vera Meyer-Blaaupot; Maria Brugmans- Kusch; Betsy Spijker- Blaaupot; Jill Albers- v.d Voort;
Robert Blaaupot; Minneke Moes- Blaaupot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 26-Okt 18:45 Rozenkransgebed 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

30-Okt 18:30

Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Lat./Ned.)

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
24-Okt 11:00 Eucharistieviering
[H.Antonius Maria Claret]
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Jaargedachtenis: Hein Bekhuis.
Misintenties:
Gerard
Krosse;
Krosse-Hutjes;
Pietligt
The;
Kienhuis;
• Intentieboek:
Achter
in de Netty
kerk bij
het Maria altaar
eenHans
intentieboek,
Corrie
Pots-Goossen.
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
•OVERIGE
Gevonden
voorwerpen:
VIERINGEN
Deze
liggen
rechts
achter Vespers
in de kerk.19:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Maandag 25-Okt
18:45
Eucharistieviering
• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
Woensdag
27-Okt 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
Vespers
Uitstelling Heilig
Sacramentmet inhoud geven, waarvoor dan brood
(als de gastdames19:00
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe
Donderdag
28-Okt
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[HH. Apostelen
Simon
en Judas]
Feest
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke
kerken van
Almelo
en bestemd
Vrijdag
29-Okt
0845
Lauden
09:00Eucharistieviering
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Zondag
31-Okt
Mgr. Woolderink
TheisLord’s
Choir (Ned.)
NL29 RABO
010211:00
1592 54Eucharistieviering
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag
welkom.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.

MCanisius
ISSIEZONDAG

COLLECTE

23 / 24 – OKT

Onder de titel ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’
(Handelingen 4,20) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
Missio laat u kennismaken met het bij ons relatief onbekende Guinee.
Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder)
in het bisdom N’Zérékoré.
Lees Meer:

https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/

U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk;
of via bankrekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. “Missio Wereldmissiemaand”, Den Haag”.

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO

•
•

Weekbericht:
Noorderlicht:

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/

ST.-JORISPAROCHIE
GELOOFSGESPREK

WEEKBERICHT

B LAD 2

“GELOVEN NU”

Met een vaste groep mensen praten over ons geloof hier en nu.
Elke bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel centraal en gaan we op zoek naar de betekenis van dat
verhaal voor ons eigen leven.
Wanneer:
op de eerste woensdag van de maand, beginnende op 3 november 2021
van 19.45 tot 21.15 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek
Voor opgave en eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Bea Oude Mulders,
mail: catechese@stjorisparochie.nl
telefoon: 06 1079 3062
MUZIEK & SFEER

HENK LINKER 40 JAAR KERKORGANIST!
ZONDAG; 31-OKT-2021
Op zondag 31 oktober vindt, na maanden van uitstel door de coronamaatregelen,
de jubileumuitvoering plaats van Muziek en Sfeer in de St. Georgiusbasiliek te Almelo
t.g.v. het 40-jarig organistenjubileum van Henk Linker sinds zijn eerste officiële aanstelling
in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo.
Op het programma o.a. een Ave Maria i.h.k.v. oktober Mariamaand, op het hoofdorgel de grote
koraalfantasie over ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ van Max Reger, de Processional van Grayston Ives op
het transeptorgel en de Ouverture uit de Partita no.4 van Johann Sebastian Bach op het spinet.
U kunt weer genieten van indrukwekkende en verrassende muziek uit verschillende eeuwen.
Muziek ook uit zowel de Rooms-katholieke als de protestantse traditie, de beide tradities waarin Henk met
veel plezier werkzaam is.
De vaste uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en uiteraard organist Henk Linker.
Kom en ontdek het live in de St. Georgiusbasiliek!
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
Aanmelden is niet verplicht. Wij houden ons aan de coronamaatregelen.
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 31-okt-2021 Aanvang 15:30 uur

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

‘SYNODAAL PROCES GAAT OM VINDEN VAN GEZAMENLIJKE WEG’
In Apeldoorn vond zondag 17 oktober de Eucharistieviering plaats waarmee het synodale proces in
het Aartsbisdom Utrecht officieel van start ging. “Vorige week zondag heeft paus Franciscus te
Rome het eerste mondiale synodale proces in de kerkgeschiedenis geopend,” zo vertelde kardinaal
Eijk in zijn openingswoord. “Het is een consultatieronde op wereldniveau.”
De Utrechtse aartsbisschop vervolgde: “De eerste fase speelt zich af in de bisdommen tussen deze maand
oktober en april 2022. Deze fase begint in de bisdommen vandaag. Vanaf de herfst van 2022 tot en met
maart 2023 vindt de tweede, continentale fase plaats. Hiervoor wordt een werkdocument opgesteld dat
gebaseerd is op de resultaten van de consultatieronde in de bisdommen. De resultaten van de continentale
consultatieronde leveren de ingrediënten voor het werkdocument van de afsluitende Bisschoppensynode in
oktober 2023 te Rome.
Het synodale proces is niet zomaar een peiling naar diverse meningen en ideeën,” zo stelde kardinaal Eijk.
“Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden, waarlangs de Kerk in het huidige tijdsbestek en in de
bestaande cultuur haar missie kan vervullen. En die missie is geen andere dan die zij vanaf haar begin alle
eeuwen door heeft gehad: Christus en zijn Evangelie te verkondigen. Vandaag bidden wij in het bijzonder
om de verlichting door de Heilige Geest bij het doorlopen van dit synodale proces. Hij is de ‘Helper’ die
Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft. We bidden dat we,
geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden.”
Lees Meer:

https://www.aartsbisdom.nl/synodaal-proces-gaat-om-vinden-van-gezamenlijke-weg/

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

PASTORALE HULP
06 1079 3062
06 2222 5446

OVERLIJDEN
UITVAART

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.

06 8379 6183

