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1-ste Lezing (Sef. 3, 14-18a)
2-de Lezing (Fil. 4, 4-7)
Evangelie (Lc. 3, 70-78)
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JAAR C
WEEK 3

De Heer zal zich uitbundig om u verblijden.
De Heer is nabij.
Wat moeten wij doen?

KORTGELEDEN OVERLEDEN
Zondag

05-Dec Bennie Franciscus Herman (Ben) Wulferink. Hij werd 82 jaar.
De uitvaartviering was vrijdag10 december in de St.-Jozefkerk.
05-Dec Ernesztina (Erna) Weiss. Zij werd 92 jaar.
De uitvaartviering was zaterdag 11 december in de St.-Jozefkerk.
05-Dec Gerardus Johannes Ignatius (Gerard) Kokhuis. Hij werd 90 jaar.
De uitvaartviering is maandag13 december in de St.-Georgiusbasiliek.

Zondag
Zondag

ONLANGS OVERLEDEN
Karin Pol; Wim van den Broek; Nico Hoogland; Troudie Polman-Grevinga.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 11-Dec
Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 14-Dec

Géén Viering

Zaterdag

Géén Viering

18-Dec

Géén Viering

MEDEDELINGEN
S
EORGIUSBASILIEK
• T.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
12-Dec
11:00
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Kleine kaarsjes staan
in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Lord’s Choir (Ned.)
Jaargedachtenis:
•Misintenties:
Intentieboek:
Achter
in de Cornelia
kerk bij het
Maria altaar ligt een
intentieboek,
Maria
Apollonia
Verstege-Volwater;
Gerrit
Dominicas Verstege;
waarin u uwGerard
noden Krosse
en/of intenties
dankbaarheid Hans
kunt schrijven.
en NettyuitKrosse-Hutjes;
Kienhuis; Kees Klutman.
• Gevonden voorwerpen:
Maandag
13-Dec
11:30
Kokkuis.
Deze liggen
rechts
achter Uitvaartviering
in de kerk. Daar Gerard
kunt u ze
eventueel ophalen.
• VERIGE
Boodschappenmand:
U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
O
VIERINGEN
Maandag
13-Dec
Géén
Lucia]geven, waarvoor dan brood
(als de gastdames aanwezig
zijn)Viering
boodschappen en enveloppe met[H.
inhoud
Dinsdag
14-Dec
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[H.
Johannes
vanAlmelo
het kruis]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van
en bestemd
Woensdag
15-Dec
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Donderdag 16-Dec 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
NL29 RABO
010208:45
1592 54Lauden
t.n.v. “De09:00
Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
Vrijdag
17-Dec
Eucharistieviering
We moeten onze naaste helpen.
Die
opdracht
geldt
voor
ons
allen. Hartelijk
voor uw gift.
Aansluitend Stille Aanbidding met uitstelling
Heilig dank
Sacrament
Canisius

Zondag

19-Dec 11:00

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

LICHT IN DE DUISTERNIS
VERVALT
ZONDAG 12-DEC-2021
Een brandende kaars roept een beeld op van romantiek, warmte en gezelligheid.
Een brandende kaars is het symbool van licht, het licht van de verrezen Heer.
Wat zou het mooi zijn geweest om in deze tijd van verwachting, de Advent periode,
een kaars op te steken, voor steun in deze donkere dagen voor Kerst.
Helaas is dit, i.v.m. de genomen Covid-19 maatregelen, dit jaar niet veilig te organiseren.

•
•

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/

ST.-JORISPAROCHIE
AANGEPAST ROOSTER

WEEKBERICHT
KERSTMIS

B LAD 2
OUD & NIEUW

Woensdag
22-dec
Géén Boeteviering
Vrijdag
24-dec 21:00 uur
Eucharistieviering Georgiusbasiliek YouTube
Nachtmis
Zaterdag 25-dec 11:00 uur
Eucharistieviering Georgiusbasiliek Aanmelden
Eerste Kerstdag
Zondag
26-dec 09:30 uur
Eucharistieviering Jozefkerk
Aanmelden Tweede Kerstdag
11:00 uur
Eucharistieviering Georgiusbasiliek Aanmelden Tweede Kerstdag
Vrijdag
31-dec
08:45 uur Lauden 09:00uur Eucharistieviering Georgiusbasiliek Oudjaarsdag
Zaterdag 01-jan
11:00 uur
Eucharistieviering Georgiusbasiliek
Nieuwjaarsdag
Zondag
02-jan
11:00 uur
Eucharistieviering Georgiusbasiliek
Driekoningen
Covid-19 maatregelen, en in het bijzonder de anderhalve meter regel, zijn van toepassing.
Dit betekent een maximum aantal kerkgangers van 120 voor de Georgiusbasiliek en 90 voor de Jozefkerk.
Voor de vieringen op eerste en tweede kerstdag in de Georgiusbasiliek en de tweede kerstdag in de
Jozefkerk moet men zich aanmelden. Indien mogelijk via email: secretariaat@stjorisparochie.nl
Telefonisch op maandag 20-dec en dinsdag 21-dec van 10-12 uur: 0546 813 298
Bij de Nachtmis op 24-dec in de Georgiusbasiliek zijn geen kerkgangers aanwezig.
De Nachtmis en de viering op Eerste Kerstdag in de Georgiusbasiliek zijn te volgen op YouTube.

https://www.youtube.com/StJorisAlmelo
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.
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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Parochiecatecheet:
Respectvolle
omgang 06 8379 6183
Mgr.
A.J.J. Woolderink
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
OVERLIJDEN
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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
Sparochies,
T.-JORISPAROCHIE
waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij
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