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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Ex. 17, 8-13) Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, waren de Israëlieten aan de winnende hand.
2-de Lezing (2 Tim. 3, 14 - 4, 2) De man Gods zij voor zijn taak berekend, toegerust voor elk goed werk.
Evangelie (Lc. 18, 1-8)
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die tot Hem roepen.

ONLANGS OVERLEDEN
Jannet de Preter-Kamp; Bertha Keizer-Hoveling; Mieke Gerard-Dierink; Jan Ribbert.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 15-Okt 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
18-Okt 18:45 Rozenkransgebed
Zaterdag

22-Okt 18:30 Eucharistieviering

Herenkoor (Greg.)
19:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Lucas] Feest

Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
MEDEDELINGEN
Zondag
16-Okt 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
• Mariakapel: De grote kaarsen
zijn buiten de vieringen
te verkrijgen
bij de gastvrouwen in de pastorie.
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor
(Ned.)
Jaargedachtenis:
Kleine kaarsjes staan
Jaques
in geringe
Zijdenbos.
mate wel in de Mariakapel.
Misintenties: Eef Timmermans; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.;
Bij gelegenheid van een 50-ste verjaardag.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
Maandag
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Ignatius van Antiochië]
• Gevonden17-Okt
voorwerpen:
Woensdag
19-Okt
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[ HH. Johannes de Brébeuf,
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
19:00U Vespers
Heilig
Sacrament
en Isaac
Jogues en gezellen]
• Boodschappenmand:
kunt iederUitstelling
weekend in
de kerk
en door de week aan
de pastorie
Donderdag
20-Okt
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Misintenties: Willy en Willemien Ratering en dochters Silvia en Vera;
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Herman en Ida Kraayvanger en dochters Margareth en Willy..
voor gezinnen
die in
echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Vrijdag
21-Okt
08:45
09:00 Als
Eucharistieviering
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
Zondag
23-Okt
11:00 helpen.
Eucharistieviering
Mgr.
Woolderink
Georgiuskoor
(Lat./Ned.)
We moeten
onze naaste
Die opdracht geldt
voor
ons allen. Hartelijk
dank voor uw
gift.
Kinderwoorddienst
tijdens
deze
viering.
Canisius
OKTOBER – MARIAMAAND
De maand oktober is -naast de meimaand- een periode waarin we in de katholieke
kerk een speciale devotie voor Maria hebben. Ook is deze maand bekend als
‘Rozenkransmaand’, een maand waarin het Rozenkransgebed wordt gebeden.
Daarom zal er in deze maand in de Sint Jozefkerk elke dinsdag om 18.45 uur weer de mogelijkheid zijn om
gezamenlijk de rozenkrans te bidden.

GELOOFSGESPREKGROEP “GELOVEN NU”
Met elkaar in gesprek over ons geloof hier en nu. Elke bijeenkomst staat een verhaal uit de Bijbel
centraal en gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal voor ons eigen leven.
Wanneer: op de laatste woensdag van de maand, beginnende op 26 oktober 2022
van 20.00 tot 21.30 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek
Voor opgave en eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Bea Oude Mulders, email: catechese@stjorisparochie.nl phone: 06 1079 3062

•
•

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
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WERELDJONGERENKRUIS

ZATERDAG 05-NOV-2022

In augustus 2023 zullen de Wereldjongerendagen plaatsvinden in Portugal.
Ter voorbereiding op dit mooie avontuur, maakt het Wereldjongerenkruis
van 14 oktober tot 6 november een tour door Nederland.
Dit vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht
door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD).
De jongerengroep Young Faith is benaderd om het Wereldjongerenkruis ook in Almelo te ontvangen.
Een grote eer die we graag samen met u willen vieren. En wel op zaterdag 5 november.
Om 16.30 uur is er een gezamenlijke maaltijd in ’t Saam. Aansluitend vieren we om 18:30 uur de mis.
Na de mis is er een gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris.
De kosten voor de gehele middag/avond bedragen 10 euro per persoon.
Het geld dat overblijft wordt gebruikt voor Wereldjongerendagen.
Bent u enthousiast en wilt u dit samen met ons vieren? U kunt zich tot 3 november opgeven bij
Manouk Bevers, email: manouk.bevers@kpnmail.nl
phone: 06 1566 7488
Wij hebben er in ieder geval zin in en hopen u te zien op 5 november!
Groeten Young Faith.
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PREKEN ONLINE

Zusters en broeders,
In de eerste lezing hoorden we dat Mozes op een heuvel tot God bidt om hulp in de strijd van de Israëlieten
tegen Amalek en zijn leger van plunderaars. Zolang hij met opgeheven armen bidt, zijn de Israëlieten aan
de winnende hand, maar laat hij zijn armen zakken, dan wint Amalek. Dat lijkt merkwaardig, maar is het
niet. Je weet dat ‘je armen laten zakken’ betekent dat je iets opgeeft. Mozes heeft het dus opgegeven te
bidden omdat hij ziet dat de Israëlieten niet bestand zijn tegen Amalek. Dat is voor hem het bewijs dat God
zijn gebed niet verhoort. Maar Aäron en Chur, die mee met hem de heuvel zijn opgegaan, geloven wél in
Gods hulp, en ze zetten hem aan niet op te houden met bidden. ‘Ze ondersteunen zijn armen, elk aan een
kant’, hoorden we in de lezing, en dat betekent dat ze samen bidden. En als ze dat doen, zijn de Israëlieten
wél aan de winnende hand.
De kracht van het bidden is de boodschap van vandaag. In het evangelie hoorden we dat Jezus ‘in een
gelijkenis aan zijn leerlingen leerde dat zij steeds moesten bidden, en dat ze dat niet mochten opgeven.’
Die boodschap is ook tot ons gericht. Maar wie houdt ons dat vandaag voor? En wie leert ons bidden? En
waar en wanneer kunnen we samen bidden?
Er moet me in dat verband iets van het hart. Bijna elke zondag kijk ik naar de viering op de televisie, de ene
zondag op de Vlaamse en de andere op de Nederlandse televisie. Maar op welke zender ik ook kijk, bijna
altijd zie ik een viering waar de gelovigen niet bij betrokken worden. De priester gaat voor, het koor zingt
meestal totaal onbekende gezangen, soms in vier stemmen en heel dikwijls in een vreemde taal. En het
volk? Dat wacht gedurig – of is het ongedurig? - op het einde van de viering. Immers, samen bidden, samen
zingen, samen gemeenschap vieren lijkt van een andere planeet, en de viering doet helemaal denken aan
de tijd vóór het Tweede Vaticaans Concilie. Toen stond de priester met zijn rug naar het volk, stond het koor
op het doksaal en wachtten de gelovigen net als nu ongedurig tot alles voorbij zou zijn. Ze werden immers
nergens bij betrokken. Dat kon ook niet, want alles was in het Latijn. Maar vandaag is het niet in het Latijn,
en toch worden de gelovigen in veel vieringen nergens bij betrokken.
En dat leidt opnieuw naar de vraag: Wie leert ons bidden?
Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/108-29/13622-29e-zondag-door-het-jaar-c-2022
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
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LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
0546 813 298
Gastvrouwen:
maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
0546 861 184
Gastvrouwen:
dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.

06 8379 6183

