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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (2 Sam. 5, 1-3)
2-de Lezing (Kol. 1, 12-20)
Evangelie (Lc. 23, 35-43)

GEDOOPT ZONDAG
Georgiusbasiliek:

Zij zalfden David tot koning over Israël.
Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.

13-NOV-2022

Nakia Maria (Nakia) Roosken.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 19-Nov 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Jaargedachtenis: Inge Antvelink-Engelbertink; Henk Grobben.
Misintenties: Ida Marinus; levende en overleden leden van dames en herenkoor;
Riet Engelbertink-Hofhuis; Johannes Albertus en Sofie Blaaupot-Fieten;
Opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer- Blaaupot; Maria Brugmans-Kuschel;
Betsy Spijker-Blaaupot; Juill Albers; Mineke Mos-Blaaupot; Robert Blaaupot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
22-Nov 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

26-Nov 18:30 Eucharistieviering

[H. Cecillia]
Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK

MEDEDELINGEN
Zondag
20-Nov 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
• Mariakapel: De grote kaarsen
buiten de vieringen
te verkrijgen
bij de gastvrouwen in de pastorie.
Mgr. zijn
Woolderink
Georgiuskoor
(Lat./Ned.)
Kleine
kaarsjes
staan
in
geringe
mate
wel
in
de
Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Misintenties: Eef Timmermans; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Ben Nobbenhuis;
Nico
en JoinCress-Wasch;
overleden
van het Basiliekkoor.
• Intentieboek:
Achter
de kerk bij hetLeden
Mariaen
altaar
ligt eenleden
intentieboek,
waarin VuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
•Maandag
Gevonden21-Nov
voorwerpen:
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[Opdracht v.d. heilige maagd Maria]
Deze liggen
rechts achter
de kerk. 09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Woensdag
23-Nov
08:45 in
Lauden
Eucharistieviering
[H. Clemens I]
19:00
Vespers
Uitstelling
Heilig
Sacrament
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Donderdag
24-Nov aanwezig
08:45 Lauden
09:00 Eucharistieviering
Dung-Lac
gezellen]
(als de gastdames
zijn) boodschappen
en enveloppe met[HH.Andreas
inhoud geven,
waarvoorendan
brood
Vrijdag
25-Nov
Géén
Viering
[H.
Catharina
van
Alexandrië]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en
bestemd voor
gezinnen
in echte nood verkeren.
AlsWoolderink
u kunt, help dan door
geld te (Ned.)
storten op
Zondag
27-Nov
11:00dieEucharistieviering
Mgr.
Volkszang
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.
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.

ABONNEMENT WEEKBERICHT

Canisius

Maak het u zelf (en ons) makkelijk en ontvang het weekbericht digitaal.
Wekelijks ontvangen vele parochianen het weekbericht van de St.- Jorisparochie per email.
Iets voor u?
Elke vrijdagmiddag/avond het laatste nieuws voor de komende week, up-to-date dus.
U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar: weekbericht@stjorisparochie.nl
Weekbericht en Noorderlicht zijn ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie.

•
•

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.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

NATIONALE JONGERENCOLLECTE

B LAD 2
WEEKEND 19 / 20 NOV

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november de nationale
jongerencollecte. In het weekend van 19 en 20 november 2022 is het weer zover. Dan wordt er in heel
Nederland gecollecteerd voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het eigen bisdom.
U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk;
Of via bankrekening NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte

ONDERZOEK ACTIE KERKBALANS
HOE ZIEN KERKGANGERS DE ROL VAN DE KERK IN TIJDEN VAN CRISIS?

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog,
vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort.
Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun
kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren
in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten
de kerk bij te staan.
Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan?
Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken
(nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?
Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens op 31 oktober een grootschalig onderzoek gestart
onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse
Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000
kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden
van crisis.
Inzet van kerken
Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd,
waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, de oplopende energieprijzen, de toenemende
eenzaamheid, de nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen.
Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze –
vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor
mensen die het financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor
bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.
Vragen aan kerkgangers
Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onderzoek van Actie Kerkbalans op
in. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar
ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden ook kerken zelf getroffen door
gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te
pakken. De vragenlijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke
parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen.
Invullen vragenlijst via link: www.gevenaandekerk.nl.
Voor meer informatie over het onderzoek zie website van de R.-K. Kerk in Nederland:
https://www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-hoe-zien-kerkgangers-de-rol-van-de-kerk-in-tijden-van-crisis/
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 – 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

