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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Dan. 7, 13-14) Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.  
2-de Lezing (Apok. 1, 5-8) De vorst van de koningen der aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.  
Evangelie (Joh. 18, 33b-37) Gij zegt dat lk koning ben.  

 
 
  

GEDOOPT ZONDAG 14-NOV-2021  
Georgiusbasiliek: Kris en Fabian van den Belt  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Woensdag 10-Nov Wilhelmus Hendrik (Wim) van den Broek. Hij werd 96 jaar.  

De uitvaartviering was woensdag 17 november in de St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN 

Riet Oude Luttikhuis-ten Velde; Jacques Zijdenbos; Karin Pol; Nico Hoogland. 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 20-Nov 18:30 Eucharistieviering St. Caecilia  
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Kees Klutman; Levende en overleden leden van het Dames en Herenkoor Jozefkerk  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 23-Nov 19:00 Eucharistieviering   [H. Paus Clemens I]  

Zaterdag 27-Nov 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 21-Nov 11:00 Eucharistieviering St. Caecilia  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Eef Timmermans; Gerard Krosse; Netty Krosse-Hutjes; Theo Rödel;  

Ben Nobbenhuis; Willy en Judith Ebbing; Harrie Koelle; Corrie Pots-Goossen;  
Ida Geerdink-van den Nieuwboer; Uit dankbaarheid;  
Voor leden en overleden leden Georgiuskoor.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 22-Nov 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Cecilia]  
Woensdag 24-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Andreas Dung-Lac en gezellen]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 25-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Catharina van Alexandrië]  
Vrijdag 26-Nov 0845 Lauden 09:00Eucharistieviering   

Zondag 28-Nov 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering  

NATIONALE JONGERENCOLLECTE WEEKEND 20 / 21 NOV  

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november de nationale 
jongerencollecte. In het weekend van 20 en 21 november 2021 is het weer zover. Dan wordt er in heel 
Nederland gecollecteerd voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het eigen bisdom.  

U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk; 
Of via bankrekening  NL11 INGB 0002 7844 98  t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte  

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


 
 

 

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 

 

MUZIEK & SFEER ADVENTSMUZIEK! ZONDAG; 28-NOV-2021 
Op zondag 28 november is er een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer in de  
St. Georgiusbasiliek met als uitvoerenden gastorganist Joost van Beek uit Utrecht  
en mezzosopraan Valeria Boermistrova.   

Op het programma fraaie orgelbewerkingen over bekende adventsliederen van o.a. Toon Hagen,  
Anton Heiller, Bert Matter en Dick Sanderman.  
Daarnaast klinken er vocale werken van o.a. Camille Saint-Saens (Ave Maria), Hugo Wolf en Hugo Distler. 
Kortom, een muzikaal zeer afwisselend programma om de Adventstijd mooi mee te beginnen!   
Aanmelden is niet verplicht. Wij houden ons aan de coronamaatregelen. (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 28-nov-2021  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

KINDERWOORDDIENST 
28 november, 5, 12 en 19 december 
Tijdens de mis van 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek 

Thema: Binnenstebuiten 
Tijdens de Adventstijd zal er elke zondag kinderwoorddienst zijn voor de kinderen,  

om zo samen op weg te gaan naar Kerstmis. 

We beginnen iedere kinderwoorddienst met de ‘buitenkant’, met kleding.  

Kleding zegt iets over jou, het laat iets zien van wie jij bent en hoe je gezien wilt worden.  

Maar eigenlijk gaat het niet om de buitenkant. Het gaat om onze binnenkant. Niet de uiterlijke vertoon 

van macht en aanzien is van belang, maar onze daden van barmhartigheid, liefde en geloof. 

Dat is in deze adventsperiode de boodschap van zowel Jezus als Johannes. 

 

BISSCHOPPEN VOEREN ANDERHALVE METER MAATREGEL EN MONDKAPJES OPNIEUW IN 

● Blijf thuis bij klachten  
● Houd 1,5 meter afstand  

Dus niet samenscholen bij binnenkomst en verlaten kerk.  
● Gebruik mondkapje,  

Bij binnenkomst en verlaten kerk, tijdens lopen in de kerk.  

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw 

toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke 

bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich 

verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast 

blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 

Respectvolle omgang 

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan 

alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. 

De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de 

parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij 

zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal 

hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze 

samenleving. 

https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/  

Zingen 

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt 

nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. 

Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat 

koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. 

Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. 

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de 

coronamaatregelen nodig zal blijken. 

 

http://www.orgel-mezzo.nl/
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

