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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (1 Kon. 17, 10- 16)
Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje en bracht het aan Elia.
2-de Lezing (Hebr. 9, 24-28)
Christus is eenmaal geofferd om de zonden van velen
Evangelie (Mc. 12, 38-44 of 41-44) Deze arme weduwe heeft het meest geofferd te delgen.

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

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 06-Nov Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Herenkoor (Greg.)
Jaargedachtenis:
Misintenties: Kees Klutman; Diny Vlaskamp-Wanschers.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 09-Nov
Géén Viering
[Kerkwijding van de Basiliek van St.-Jan van Lateranen]
Zaterdag

13-Nov 18:30

Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

The Lord´s Choir (Ned.)

MEDEDELINGEN
•ST.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
EORGIUSBASILIEK
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Zondag
07-Nov Hoogfeest Heilige Willibrord
11:00 Eucharistieviering
• Intentieboek: Achter in de
kerkWoolderink
bij het Maria altaar ligt
een intentieboek,
Mgr.
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u
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Jaargedachtenis: Annie Oude Mulders-Klaas.
• Gevonden Hans
voorwerpen:
Misintenties:
Kienhuis; Gerard Krosse; Netty Krosse-hutjes; Overleden zwager;
een
goede
Stoffer
Voorophalen.
een verjaardag.
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•OVERIGE
Boodschappenmand:
U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
VIERINGEN
(als
de
gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Maandag 08-Nov 18:45 Vespers
19:00 Eucharistieviering
en melk gekocht
Dit is een project van de gezamenlijke
kerken
Almelo en bestemd
Woensdag
10-Nov kunnen worden.
Géén Viering
[H. Paus
Leovan
de Grote]
Uitstelling
voor gezinnen die19:00
in echteVespers
nood verkeren.
Als uHeilig
kunt,Sacrament
help dan door geld te storten op bankrekening
Donderdag
11-Nov
Eucharistieviering
[H. Martinus
van Tours]
NL29 RABO
010208:45
1592 54Lauden
t.n.v. “De09:00
Boodschappenmand”.
Ieder bedrag
is welkom.
Misintentie: Uit dankbaarheid en voor een goed nieuw levensjaar voor Maurice en Anita.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Vrijdag
12-Nov 08:45 Lauden 09:00Eucharistieviering
[H. Josafat]
Canisius

Zondag

14-Nov 11:00

BOODSCHAPPENMAND

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Lat.-Ned.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering

WEEKEND 6 / 7 NOV

In het weekend van 6 en 7 november staat de boodschappenmand weer achter in de kerk.
Het is jammer genoeg nog steeds nodig.
Veel mensen in onze stad en parochie doen hierop een beroep.
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”.

•
•

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
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NATIONALE ROEPINGENWEEK 2021 VAN 7-13 NOVEMBER
Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een
Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk
bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen
waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal
staat.
Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van bijzondere roepingen voor de
Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door
de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te
staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest
van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het
Aartsbisdom Utrecht.
In het Aartsbisdom Utrecht start in alle parochies de gebedsestafette op zondag 7 november tijdens het
hoogfeest van St. Willibrord. Op deze zondag wordt de wekelijkse Eucharistieviering op tv uitgezonden vanuit
de St. Lambertusbasiliek in Hengelo. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant, met hem houdt Leo Fijen ook het
voorafgaande Geloofsgesprek. Tijdens de weekdagen wordt in telkens een andere parochie stilgestaan bij en
gebeden om roepingen. Deze speciale vieringen worden via livestream uitgezonden. Daarnaast is er een
speciale Nieuwsbrief over roepingen uitgebracht, evenals een gebedsprentje en veel ander materiaal om ‘werk’
te maken van roepingen in de parochies. Klik hier voor het overzicht van de vieringen en de materialen.
Lees meer:

https://www.ariensinstituut.nl/nationale-roepingenweek-2021-van-7-13-november/

WJD-VOORBEREIDING BEGINT IN KERK EDE

ZONDAG 21 NOVEMBER

Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, celebreert
zondag 21 november om 10.30 uur de Eucharistie in de Antonius van Paduakerk in Ede
(Stationsweg 112), bijgestaan door diaken Erik Rozeman.
De viering staat aan het begin van de voorbereiding door jongeren in ons bisdom op hun
mogelijke deelname aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon (2023).
Zij wonen de viering bij en hebben daarna een eigen groepsprogramma.
De Eucharistieviering staat natuurlijk open voor alle parochianen. Na afloop van de viering
is er gezamenlijk koffiedrinken van de jongeren met de andere kerkgangers.
Lees meer:

https://www.aartsbisdom.nl/wjd-voorbereiding-begint-in-kerk-ede/

AVG-NIEUWS: PAROCHIES SIGNALEREN OPLICHTINGSPOGING VIA WHATSAPP
Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp
berichtje te sturen uit naam van bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht of
in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan om geld over te maken. Ze
misbruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
Criminelen halen telefoonnummers van parochiewebsites en gebruiken deze om nepberichten te versturen.
Parochiebestuurders en vrijwilligers ontvangen een whatsappbericht waarin de verzender bijvoorbeeld zegt de
pastoor te zijn. Soms worden ook e-mails verstuurd. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het
echte e-mailadres van de pastoor.
LET OP:
Via een whatsapp-bericht wordt parochianen nooit om geld gevraagd. Zo’n bericht is dus altijd nep.
Lees meer:

https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-parochies-signaleren-oplichtingspoging-via-whatsapp/

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

