ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
1E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
05-MRT-2022 T/M 13-MRT-2022
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Deut. 26, 4-10)
2-de Lezing (Rom. 10, 8-13)
Evangelie (Lc. 4, 1-13)

NR. 2789
JAAR C
WEEK 1

Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.
De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.
Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd op de proef gesteld.

ONLANGS OVERLEDEN
Herman Bruggeman; Ita Luchtmeijer-Martina; Fons Masselink.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 05-Mrt 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
08-Mrt 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

12-Mrt 18:30 Eucharistieviering

[H. Johannes a Deo]
Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
06-Mrt 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
M
EDEDELINGEN
Mgr.
Woolderink
Herenkoor
(Greg.)
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen
te verkrijgen
bij de gastvrouwen in de pastorie.
Jaargedachtenis: Wim ten Dam.
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Misintenties: Odiel Lenferink-Laarhuis; Gerard Krosse en Netty Kross-Hutjes; Henk Prinsen.
Zondag
06-Mrt Na de viering Bijzetting columbarium: Gerard Kokhuis.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[HH. Perpetua en Felicitas]
•Maandag
Gevonden07-Mrt
voorwerpen:
Woensdag
09-Mrt
Eucharistieviering
[H. Francisca Romana]
Deze liggen
rechts 08:45
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
19:00
Vespers
Uitstelling
Heilig
Sacrament
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Donderdag
10-mrt 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
11-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
13-Mrt11:00
Mgr.help
Woolderink
(Ned.)
voor gezinnen
die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt,
dan door geld Georgiuskoor
te storten op bankrekening
Presentatieviering
communicantjes.
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
Kinderwoorddienst
dezeons
viering.
We moeten onze naaste helpen.
Die opdrachttijdens
geldt voor
allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Canisius

R.-K. KERK COLLECTEERT VOOR HULP AAN OEKRAÏNE

5/6-MRT-2022

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren
voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd
allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht.
Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking:
‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’.
Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom
vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen
terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak.
Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: http://www.vastenactie.nl
of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.
Lees meer: https://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-collecteert-zondag-6-maart-voor-hulp-aan-oekraine/

•
•

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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WEEKBERICHT

UITNODIGING WANDELING IN DE 40 – DAGENTIJD

B LAD 2
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

KINDERWOORDDIENST ELKE ZONDAG TOT EN MET PASEN
Op 6, 13, 20, en 27 maart; 3, 10 en 17 april tijdens de mis van 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek
Thema Veertigdagentijd: “Kijk eens in de spiegel”
In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd blijkt dat Jezus de toehoorders steeds
een les leert in eerlijk naar jezelf kijken. Je moet je niet beter voelen dan een ander, ook
jijzelf doet wel eens wat verkeerd. Oordeel niet, maar wees net als God barmhartig.
Jezus vraagt ons ‘kijk eens in de spiegel’ en ga aan de slag met wat je ziet bij jezelf.
PAASBRODENACTIE LOURDESGROEP ALMELO

12/13 EN 19/20 MAART

Ook dit jaar houdt de Lourdesgroep Almelo de jaarlijkse Paasbroden -actie.
Er is keuze uit brood met en zonder spijs. De prijs voor beide broden bedraagt € 7,00 per stuk.
Wij zullen in de weekenden van 12/13 en 19/20 maart achterin de kerk staan om uw bestelling
op te nemen. De broden kunt u ophalen op zaterdag 9 april tussen 11.00 en 13.00 uur bij de
Sint Jozefkerk. Wij willen u vragen te betalen bij het ophalen van de bestelde broden,
middels gepast geld in een envelop, voorzien van uw naam.
Wij hopen natuurlijk weer veel broden te kunnen verkopen, zodat wij van de opbrengst daarvan weer mensen
mee kunnen nemen op bedevaart naar Lourdes.
Hartelijke groeten, Annette en Bea

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

FLESSENACTIE TIENER/M25 GROEP.
De M25 groep zamelt lege flessen in en doneert het statiegeld aan de vasten actie..
We hebben een project gekozen waarbij we kennis maken met Maria en haar familie.
Ze wonen al honderden jaren in een mooie vruchtbare vallei in Oost Guatemala, maar nu wordt er
een waterkrachtcentrale gebouwd waarbij de rivier droogvalt en ze hun land dreigen kwijt te raken.
We gaan tijdens de vastentijd sparen voor kinderen als Maria, zodat zij op een mooie plek kunnen
blijven wonen en ervan kunnen blijven leven!.
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

