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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

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

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

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Code  
• Volg de link  

Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 13-Mrt 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 14-Mrt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
  Jaargedachtenis:  Frans Oude Lansink. 
Woensdag 16-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 17-mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Patricius]  
Vrijdag 18-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Cyrillus van Jeruzalem]  

Zondag 20-Mrt- 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 12-Mrt 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 15-Mrt 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 19-Mrt 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 

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.  

 

  
LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Gen. 15, 5- 12. 17- 18) God sloot met Abraham een verbond.  
2-de Lezing (Fil. 3, 17- 4,1 of 3, 20-4,1) Christus zal ons gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.  
Evangelie (Lc. 9, 28b-36) Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 

Zondag 06-Mrt Thea Maria Johanna Wilhelmine (Thea) Arts-Meijer. Zij werd 87 jaar.  
Kleine dienst was op zaterdag 12 maart in kapel R.K.-Begraafplaats Almelo.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Ita Luchtmeijer-Martina; Fons Masselink.  

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 

 

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 catechese@stjorisparochie.nl 06 1079 3062 

- Annette ter Ellen diaconie@stjorisparochie.nl 06 2222 5446 

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  
 

VASTENBOODSCHAP PAUS FRANCISCUS 2022 

In zijn jaarlijkse vastenboodschap roept paus Franciscus ons op standvastig te zijn in het goed doen voor andere 

mensen, en de moed niet te verliezen als de omstandigheden moeilijk zijn. Hij verwijst naar een Bijbelvers uit de brief 

aan de Galaten. “Laten we niet moe worden goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de 

oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Galaten 6, 9-10a) 

Paus Franciscus ziet de Veertigdagentijd als een tijd die ons uitnodigt tot bekering, tot verandering van mentaliteit. 

“Zodat het leven zijn waarheid en schoonheid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het 

vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.” 

Hij vraagt aan de mensen om niet moe worden om te bidden tot God, niet moe te worden om het kwaad uit ons leven 

te bannen, niet moe te worden om het goede te doen in actieve naastenliefde. 

“De Veertigdagentijd is een gunstige tijd om: 

• wie in nood verkeert, te zoeken, en niet om hem te vermijden; 

• om hen te roepen die verlangen naar een luisterend oor en een goed woord, en hen niet te negeren; 

• om te bezoeken wie onder eenzaamheid lijdt, en hen niet in de steek te laten.” 

Volledige tekst van de Vastenboodschap 2022  

https://www.vastenactie.nl/system/files/inline/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2022-def.pdf  

mailto:catechese@stjorisparochie.nl
https://www.vastenactie.nl/verhalen/thema-2022-landrechten
https://www.vastenactie.nl/system/files/inline/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2022-def.pdf

