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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 23-Okt 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 24-Okt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Antonius Maria Claret]  
Woensdag 26-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament    
Donderdag 27-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 28-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Simon en Judas]  Feest  

Zondag 30-Okt 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 
 
 

ST.-JOZEFKERK   

Zaterdag 22-Okt 18:30 Eucharistieviering  [H. Johannes Paulus II]  
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  
Misintenties: Henk Heideman.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 25-Okt 18:45 Rozenkransgebed 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 29-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./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 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Sir. 35, 15b-17; 20-22a) Het gebed van de arme dringt door de wolken heen.  
2-de Lezing (2 Tim., 4, 6-8. 16-18) Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid.  
Evangelie (Lc. 18, 9-14) De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Bertha Keizer-Hoveling; Mieke Gerard-Dierink; Jan Ribbert.  

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.  

MISSIEZONDAG COLLECTE 22 / 23 – OKT 

Onder de titel ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)  
voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.  
Missio laat u kennismaken met de bewoners van de grootste sloppenwijk in Nairobi: Kibera. 

Lees Meer: https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2022-kibera/  

U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk;  
of via bankrekening  NL65 INGB 0000 0015 66  t.n.v. “Missio Wereldmissiemaand”, Den Haag”. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2022-kibera/


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
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.  
 

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 

 

GELOOFSGESPREKGROEP  “GELOVEN NU” 

 

PREKEN ONLINE 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders, 
Zoals zo dikwijls vertelt Jezus een parabel waarbij we ons de vraag moeten stellen in welke persoon wij onszelf 
herkennen Vandaag moeten we ons dus afvragen of een we farizeeër of een tollenaar zijn. 
Farizeeërs waren diepgelovige mensen die heel strikt volgens de wet van Mozes leefden, en daarom voelden ze zich 
vaak beter dan de anderen. Dat is bijzonder goed te zien in de farizeeër die vandaag de hoofdrol speelt. Hij vindt 
zichzelf ongelofelijk goed, zelfs volmaakt. Zo volmaakt dat hij eigenlijk zichzelf aanbidt, en dat hij God op zijn minst 
oproept om voor hem te applaudisseren. Zijn zelfverheerlijking klinkt zelfs zo grotesk dat hij eigenlijk een zielenpoot is 
met wie we medelijden moeten hebben. 
De tollenaar is helemaal anders. Verwonderlijk is dat niet, want hij kan niet veel opsommen waarop hij fier mag zijn. Hij 
is immers een collaborateur van de Romeinse bezetter. Zijn taak is belastingen innen. Hij mag daarbij innen zoveel hij 
wil, en zichzelf uitbetalen met het teveel dat hij int. Het spreekt vanzelf dat dit in veel gevallen tot afpersing leidt. De 
tollenaar die vandaag de hoofdrol speelt, is zich daarvan bewust. Hij durft in de tempel zelfs niet naar voor gaan en zijn 
ogen opheffen. Wat hij wel doet is zichzelf als een zondaar op de borst kloppen en bidden: ‘God, wees mij, zondaar, 
genadig.’ 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/109-30/13624-30e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
 

De tollenaar is helemaal anders. Verwonderlijk is dat niet, want hij kan niet veel opsommen waarop hij fier mag zijn. Hij is immers een collaborateur 
van de Romeinse bezetter. Zijn taak is belastingen innen. Hij mag daarbij innen zoveel hij wil, en zichzelf uitbetalen met het teveel dat hij int. Het 
spreekt vanzelf dat dit in veel gevallen tot afpersing leidt. De tollenaar die vandaag de hoofdrol speelt, is zich daarvan bewust. Hij durft in de tempel 
zelfs niet naar voor gaan en zijn ogen opheffen. Wat hij wel doet is zichzelf als een zondaar op de borst kloppen en bidden: ‘God, wees mij, zondaar, 
genadig.’ 

En nu is de vraag: zijn wij een farizeeër of zijn wij een tollenaar? Hebben wij, zoals die farizeeër, alleen maar aandacht voor onze goede kanten? En 
zijn wij ook zo sterk in zelfverheerlijking ? Of zijn we zoals die tollenaar? Nee, we persen andere mensen niet af, en frauderen doen we ook niet. 
Maar zijn we er ons van bewust dat we naast goede ook minder goede kanten hebben? Kunnen we toegeven dat we gebreken hebben, of kunnen 
we alleen onze kwaliteiten opsommen? 

Het zijn vragen die we ons als gelovigen zeker moeten stellen, want voor God ‘is er geen aanziens des persoons’, hoorden we in de eerste lezing. 
God heeft dus geen aandacht voor prestige, en zeker niet voor zelfbewieroking, maar Hij luistert wel naar de smeekbeden van armen en verdrukten, 
weduwen en wezen en alle mensen in nood. 

Die aandacht vraagt Hij ook van ons. Vandaag is het Missiezondag, en dit jaar gaat de aandacht naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Een 
extreem arm land, dat gebukt gaat onder corruptie en immer aanhoudende gewelddadige conflicten. Niet verwonderlijk dat het land hoort bij de top 
drie van de armste landen ter wereld, en dat het alleen kan rekenen op gelovige nabijheid en hoop op echt en eerlijk leven, op vrede, op geluk. 

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. 

Zie ook bericht website St.-Jorisparochie [klik hier] en filmpje op Youtube [klik hier]  

 
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 

 
Ouderenmiddag Maandag  31-Okt-2022 
Alle ouderen van 75 en ouder zijn van harte welkom op deze middag in ‘T Saam. 
U kunt zich nog opgeven tot donderdag 27 oktober. Opgave kan bij de gastvrouwen van  

Georgiusbasiliek 0546 813 298 Jozefkerk 0546 861 184 

https://preken.be/c/door-het-jaar/109-30/13624-30e-zondag-door-het-jaar-c-2022
mailto:manouk.bevers@kpnmail.nl
https://stjorisparochie.nl/2022/10/wjd-kruis/
https://www.youtube.com/watch?v=eRqTpSgnXu0
mailto:catechese@stjorisparochie.nl

