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God toont zijn glorie in u.
Gij zult op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn.
Heel de mensheid zal Gods redding zien.

KORTGELEDEN OVERLEDEN
Dinsdag

30-Nov Gertrud Johanna (Troudie) Polman-Grevinga. Zij werd 84 jaar.
De uitvaartviering is dinsdag 7 december in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN
Karin Pol; Wim van den Broek; Nico Hoogland.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 04-Dec

Géén Viering

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 07-Dec

Géén Viering

Zaterdag

Géén Viering

11-Dec

MTEDEDELINGEN
S
.-GEORGIUSBASILIEK

• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
05-Decstaan
11:00in geringe
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Kleine kaarsjes
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Georgiuskoorkoor (Ned.)
Jaargedachtenis: Ben Hulshof; Clemens Klumpers.
• Intentieboek:
Achter
in deOdiel
kerk Lenferink-Haarhuis;
bij het Maria altaar ligt
een intentieboek,
Misintenties:
Kees
Klutman;
Gerard
Krosse; Netty Krosse-Hutjes;
waarin u uwRiet
noden
en/of intenties
uit dankbaarheid
kuntLeeuwenkamp;
schrijven.
Ritzer-Baars
en dochter
Esther; Harrie
• Gevonden Overleden
voorwerpen:
familie Klumpers.
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Dinsdag 07-Dec 11:30 Uitvaartviering Troudie Polman-Grevinga.
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
OVERIGE
IERINGEN aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
(als deVgastdames
Maandag 06-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Nicolaas]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Dinsdag 07-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Ambrosius]
voor gezinnen
in echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door[Onbevlekte
geld te storten
op bankrekening
Woensdag
08-Decdie08:45
09:00 Als
Eucharistieviering
Ontvangenis
Maria] Hoogfeest
NL29
RABO
0102
1592
54
t.n.v.
“De
Boodschappenmand”.
Ieder
bedrag
is
welkom.
Donderdag 09-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H Juan Diego Cuauhtlayoatzin]
We moeten
onze 08:45
naaste helpen.
opdracht
geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Vrijdag
10-Dec
LaudenDie09:00
Eucharistieviering
Canisius
Zondag

12-Dec 11:00

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Lord’s Choir (Ned.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering

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.

•
•

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
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WEEKEND 4 / 5 DEC

In het weekend van 4 en 5 december 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”.
ST. JOZEFKERK: DEZE MAAND GEEN AVONDMIS OP ZATERDAG EN DINSDAG.
Zoals u in onderstaand bericht kunt lezen en mogelijk ook al op het nieuws via radio en tv
van woensdag 1 december hebt gehoord, hebben de Nederlandse Bisschoppen per direct besloten mee
te gaan met de bepalingen van de Overheid om geen activiteiten te organiseren van 17.00 u tot 5.00 u.
Dat betekent helaas dat de zaterdagavondmis van 18.30 u en de dinsdagavondmis van 19.00 u in de
St.-Jozefkerk voor de maand december komen te vervallen.
Ook voor de St.- Georgiusbasiliek, komen de avondvieringen op maandag en woensdag te vervallen
evenals alle andere kerkelijke activiteiten in de beide kerken na 17.00,
zoals vergaderingen, cursusbijeenkomsten en repetities.
Een nog grotere teleurstelling is het vervallen van alle Kerstvieringen op Kerstavond 24 december,
waartoe de Bisschoppen eveneens besloten hebben.
We zullen net als vorig jaar op Kerstavond alleen een livestream uitzending kunnen realiseren in een lege
Basiliek.
Al met al een trieste tegenvaller die ons allemaal raakt!
Laten we hopen dat alle inspanningen ten minste een gunstige uitwerking hebben voor de situatie in het
begin van het nieuwe jaar. En bidden we om Gods bescherming en om de kracht de crisis te overwinnen.
Vicaris Woolderink

BISSCHOPPEN:

GEEN VIERINGEN NA 17 UUR, OOK NIET MET KERSTMIS

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit
te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie.
In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten
tussen 17.00 en 05.00 uur.
Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of
parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.
Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen
van het komend weekend.
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is
geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het
kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/
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