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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Sir. 27, 4-7)
Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.
2-de Lezing (1 Kor. 15, 54-58) God geeft ons de overwinning door Jezus Christus.
Evangelie (Lc. 6, 39-45)
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

KORTGELEDEN OVERLEDEN
ONLANGS OVERLEDEN

Donderdag 24-Feb

Fons Masselink

Herman Bruggeman; Ita Luchtmeijer-Martina.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 26-Feb 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis: Riet Engelbertink- Hofhuis.
Misintenties: Inge Antvelink- Engelbertink.

Jozefkoor (Lat./Ned.)

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
01-Mrt 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

05-Mrt 18:30 Eucharistieviering

[H. Swietbert]
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
27-Feb- 11:00 Eucharistieviering
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Ned.)
•Jaargedachtenis:
Mariakapel: De grote
zijnCorrie
buitenPots-Goossen;
de vieringen teSlavko
verkrijgen
bij de
in de pastorie.
Hans kaarsen
Volkering;
Scuric;
Jo gastvrouwen
Hodes.
Kleine kaarsjes
staan
in geringe
mate
wel in de Mariakapel.
Misintenties:
Maria
Apolonia
Cornelia
Verstege-Volwater
en Gerrit Dominicus Verstege;
Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Dick en Joke Wijnants-Otger en John.
•Aswoensdag
Intentieboek:
Achteren
in onthoudingsdag.
de kerk bij het MariaBegin
altaarvan
ligt een
intentieboek,
– Vasten
de Veertigdagentijd.
waarin u uw
noden
en/of intenties
uit dankbaarheid
kunt schrijven.
Woensdag
02-Mrt
19:00
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
• Gevonden voorwerpen: Mgr. Woolderink
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Deze liggen
rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
OVERIGE
VIERINGEN
•Maandag
Boodschappenmand:
U Géén
kunt ieder
weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
28-Feb
Viering
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen en
enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Woensdag
02-Mrt 19:00
Eucharistieviering
Aswoensdag
en melk gekocht
is een Eucharistieviering
project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Donderdag
03-mrt kunnen
08:45 worden.
LaudenDit09:00
Vrijdag
04-Mrt
08:45
09:00 Als
Eucharistieviering
Casimir
van Polen]
voor gezinnen
die in
echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door[H.
geld
te storten
op bankrekening
vrijdag
van de maand; HetIeder
Heiligbedrag
Hart van
Jezus
NL29 RABO 0102 1592 54Eerste
t.n.v. “De
Boodschappenmand”.
is welkom.
Misintenties:
Eef Timmermans;
Frans
vanHartelijk
Lint. dank voor uw gift.
We moeten onze naaste helpen.
Die opdracht
geldt voor ons
allen.
Canisius
Zondag
06-Mrt- 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Herenkoor (Greg.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.
MUZIEK & SFEER

BOTSING VAN STIJLEN!

ZONDAG; 27-FEB-2022

Op zondag 27 februari is weer een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer
door de vaste musici mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker!
Het programma bevat een spannende afwisseling van muziek uit de renaissance van
Jan Pieterszoon Sweelinck (Capriccio), de barok van Johann Sebastian Bach (Praeludium en Fuga g-moll,
BWV 535) en uit de 20e eeuw, van de Engelse componist William Mathias (Procession) en de
Russische componist Georgi Mushel (Toccata).
Wij houden ons aan de op dat moment geldende coronamaatregelen:
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 27-feb-2022 Aanvang 15:30 uur

•
•

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

DIGITALE COLLECTE
• Scan QR-Code
• Volg de link
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/ Telebankieren
NL71 RABO 0102 1358 00
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
Jorisparochie Collecte

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO
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Inleveren en verbranden oude palmtakjes
Ook dit jaar kunt u weer uw palmtakjes inleveren.
In de weekenden van 19/20 en 26/27 februari zal achterin de beide kerken
een mand staan voor het inzamelen van de oude Palmtakjes.
Deze Palmtakjes zullen worden verbrand en deze as zal worden gebruikt in de
Eucharistieviering van Aswoensdag op 2 maart.
ST.-JORISPAROCHIE

UITNODIGING WANDELING IN DE 40 – DAGENTIJD

ZONDAG; 20-MRT-2022

Op zondag 20 maart organiseren wij een wandeling in de 40 – dagentijd.
Wij ontvangen u om 14.30 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek.
Om 15.00 uur starten we met een wandeling van ong. 7 km, ook geschikt voor scootmobiel.
Na afloop van de wandeling, rond 16.30 uur, bieden wij u een kop soep met een broodje aan.
We willen de middag afsluiten met een korte gebedsviering.
Voor de onkosten wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro p.p.
Wilt u meewandelen, dan vragen wij u zich op te geven voor: woensdag 16 maart
- Bea Oude Mulders
- Annette ter Ellen

catechese@stjorisparochie.nl
diaconie@stjorisparochie.nl

06 1079 3062
06 2222 5446

VERSOEPELINGEN IN DE R.-K. KERK VANAF VRIJDAG 25 FEBRUARI
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij
verplaatsingen door de kerk.
De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.
https://www.aartsbisdom.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/
COMMUNIE
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van
de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is
weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de
tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie
wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.
ASWOENSDAG
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het
kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd.
Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.
De wijze waarop de communie wordt uitgereikt in onze kerken, wordt tijdens de viering aangegeven.
• Plaats(en) waar communie wordt uitgereikt.
• Scheiding uitreiking handcommunie / tongcommunie.

VASTENACTIE 2022: LANDRECHTEN
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen
van landrechten van inheemse volken.
Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.
Meer Info: https://www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
MEDEWERKERS
PASTORALE HULP
Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de Parochiecatecheet:
opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig
Pastoor:
Mgr.
A.J.J. Woolderink
8379 6183
Mw. Bea
Oude Mulders
06 1079
3062
geproduceerd,
met hulp van 06
natuurlijke
hulpbronnen.
Inheemse
gemeenschappen
beschermen
op deze O
manier
tachtig
VERLIJDEN
Diaconaal
Assistent:
procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks
mensen
met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden
of
UITVAART
Mw. Annette ter Ellen
06 2222 5446

grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een
palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

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

