ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
4E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD – “LAETARE”
26-MRT-2022 T/M 03-APR-2022
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Joz. 5, 9a. 10-12)

NR. 2792
JAAR C
WEEK 4

Toen het volk van God in het beloofde land binnengegaan was vierde het
daar het Paasfeest.
God heeft ons door Christus met zich verzoend.
Als gíj u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.

2-de Lezing (2 Kor. 5, 17-21)
Evangelie (Lc. 15, 1-3. 11-32)

ONLANGS OVERLEDEN
Ita Luchtmeijer-Martina; Fons Masselink; Thea Arts-Meijer; Trees de Kuyper-Mouthaan.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 26-Mrt 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Lat./Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Zuster M. Magdalena.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
29-Mrt 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

02-Apr 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
27-Mrt 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
M
EDEDELINGEN
Presentatieviering
Communicantjes
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Jaargedachtenis: Herman Stephanus Maria ter Haar;
Voor eeuwig verbonden met onze moeder Agnes Tiehuis-Strikker.
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Donderdag 31-mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistievieringallen. Hartelijk dank voor uw gift.
Canisius
Vrijdag
01-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
Eerste vrijdag van de maand; Het Heilig Hart van Jezus
Misintenties: Eef Timmermans; Frans van Lint.
Zondag

03-Apr- 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Volkszang (Lat./Ned.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.
PAASKAARS / GELOOFSKAARS MAKEN
PALMPAASSTOK MAKEN
Wil je samen met ons een palpaasstok maken?
Dat kan zaterdag 9 april, van 14.00-15.30 uur
in ’t Saam naast de Jozefkerk.

I.v.m. met de voorbereiding graag uiterlijk 4 april aanmelden
bij Bea Oude Mulders catechese @stjarisparochie.nl
Voor de onkosten vragen we een kleine bijdrage van € 3,-

•
•

Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Opgave:

12 april
Pastorie St.-Georgiusbasiliek
20:00 – 22:00 uur
€ 10,Uiterlijk 3-april :

Bea Oude Mulders catechese@stjorisparochie.nl
Annette ter Ellen
diaconie@stjorisparochie.nl

april i.v.m
het aanschaffen van de
COLLECTE
WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO Opgave uiterlijkD3IGITALE
• Scan QR-Code
materialen
• Volg de link
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
In verband met de
voorbereiding graag uiterlijk 4 april
Telebankieren
NL71
RABO
0102 1358
00
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/ aanmelden bij Bea
Oude
Mulders
catechese
Jorisparochie Collecte
@stjarisparochie.nl
Voor de onkosten vragen we een kleine bijdrage van €

ST.-JORISPAROCHIE
UITNODIGING SYNODAAL PROCES ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

‘’T SAAM - DONDERDAG 31-MRT-2022 19:45 UUR

Zoals u weet heeft Paus Franciscus een uitnodiging gedaan aan alle parochies wereldwijd om deel te nemen aan het
proces ter voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023 over een Synodale Kerk:
als Volk van God samen de weg gaan in gemeenschap, actieve deelname en zending.
We willen in onze St.-Jorisparochie op donderdag 31 maart om 19.45 uur bijeenkomen in
’t Saam naast de St.-Jozefkerk. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.
Vanuit wat Gods Geest ons ingeeft kunnen we onze bijdrage leveren in een geloofsgesprek rond drie thema’s.
Als eerste: wat ons inspireert in ons gebed en de liturgische vieringen en het betrekken van meer medeparochianen
hierin. Als tweede thema: hoe we actief kunnen zijn in de zending van de Kerk om van ons geloof getuigenis af te
leggen en als derde thema: dialoog in Kerk en samenleving; hoe we met elkaar en ook met gelovigen van andere
godsdiensten en sectoren in de samenleving in dialoog kunnen blijven over ons geloof en wat ons beweegt, ondanks
soms verschil in visie.
U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat per
email: secretariaat@stjorisparochie.nl
of ook mondeling of telefonisch bij vicaris Woolderink (06 8379 6183)
Gelieve uw aanmelding te doen voor woensdag 30 maart.
PAASBRODENACTIE LOURDESGROEP ALMELO
19/20 EN 26/27 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 19/20 en 26/27 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

BOODSCHAPPENMAND

WEEKEND 2 / 3 APR

In het weekend van 2 en 3 April staat de boodschappenmand achter in onze kerken.
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”.
MUZIEK & SFEER

BACH MET PASSIE!
ZONDAG; 03-APR-2022
Op zondag 3 april is er de volgende uitvoering in de serie Muziek en Sfeer met op het
programma alleen (passie-)muziek van Johann Sebastian Bach! U kunt deze middag
luisteren naar aria’s uit zowel de Johannes – als de Mattheus Passion, waaronder de
altijd indrukwekkende aria 'Erbarme dich', alsook enkele orgelwerken, zoals het grote
c-moll Praeludium (BWV 546) en het bekende koraalvoorspel 'O Mensch, bewein dein Sünde gross'.
De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is!
Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. (Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 03-Apr-2022 Aanvang 15:30 uur
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
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

