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OPENBARING VAN DE HEER –  ECCE ADVENIT JAAR A 
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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   

Hoogfeest Driekoningen  
Zondag 08-Jan 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Toos te Lintelo-Schrijver.  
Misintenties: Uit dankbaarheid b.g.v. een 60 jarig huwelijk; Overleden fam. Waanders-Keizers;  

Overleden ouders Verstege-Volwater.  

Maandag 09-Jan 11:00 Afscheidsviering Annie de Vries - Vreeling   

Maandag 09-Jan 19:00 Eucharistieviering Feest Doop van de Heer   
   Mgr. Woolderink Volkszang  (Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN  
Woensdag 11-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 12-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Hilarius]  
Vrijdag 13-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
   Misintenties: Frans van Lint en overleden ouders; Eef Timmermans.  

Zondag 15-Jan 10:00 Oecumenische Viering Grote Kerk  

ST.-JOZEFKERK   

Hoogfeest Driekoningen  
Zaterdag 07-Jan 18:30 Eucharistieviering  
   Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 10-Jan 19:00 Eucharistieviering    

Zaterdag 14-Jan 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Num. 6, 22-27) Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.  
2-de Lezing (Gal. 4, 4-7) God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.  
Evangelie (Lc. 2, 16-21) Zij vonden Maria, Jozef en het kind. En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN  
Maandag 02-Jan Johanna Jetta (Annie) de Vries - Vreeling. Zij werd 78 jaar.  

Afscheidsviering maandag 09-jan-2023 11:00 uur, dagkapel Georgiusbasiliek  

ONLANGS OVERLEDEN  
Jo Jannink-Vreeling.  

 

ABONNEMENT WEEKBERICHT 
Maak het u zelf makkelijk en ontvang het weekbericht digitaal. 

Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week. 

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. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl


 
 

 

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 - 2 8 3 2  

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  7/8-JAN-2023 

In het weekend van 7 en 8 januari 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 DANSEND HET NIEUWE JAAR IN! ZONDAG; 15-JAN-2023 

Op zondag 15 januari is er de eerste uitvoering in de serie Muziek en Sfeer van 2023 
met aanstekelijke en vrolijk stemmende muziek!  
U kunt deze middag o.a. luisteren naar een speels Concerto van de Italiaanse 
barokcomponist Guilio Taglietti en de Dance Rithmique van Ronald de Jong.  

De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is!  
Daarnaast worden er uiteraard ook mooie en passende vocale werken uitgevoerd.   
Kom en laat u verrassen in de altijd sfeervolle St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat!.  
Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 15-Jan-2023  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

 

AARTSBISDOM UTRECHT LOURDES BEDEVAART 26 APRIL T/M 6 MEI 2023 

Ga mee op bedevaart naar Lourdes 2023 met Aartsbisdom Utrecht. Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het 

Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer de Bisdombedevaart naar Lourdes. In de bedevaart staat ontmoeten altijd 

centraal. Het gaat in Lourdes om de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook 

voor onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. De verwachting is dat er ongeveer 1000 pelgrims uit het 

hele bisdom zich zullen aansluiten. Het is waardevol om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te 

krijgen van Christus, van Maria en van elkaar. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen. Deze contacten 

gaan tijdens een Bisdombedevaart vaak over grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren 

langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang stand houdt. Voor koorleden, 

misdienaars/acolieten en lectoren is deze bedevaart ook bijzonder. U kunt tijdens de H. Mis bijvoorbeeld actief 

deelnemen als koorlid, misdienaar/acoliet en/of lector.  

PROGRAMMA 

Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker 

de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de 

internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de vaste ingrediënten van de 

bedevaart. Er zijn drie reismogelijkheden voor deze bedevaart: 

– Met de hogesnelheidstrein (TGV) : 29 april t/m 6 mei 2023 

– Vliegtuig : 29 april t/m 4 mei 2023 

– Bus : 27 april t/m 5 mei 2023 

De prijs voor deelnemende jongeren tot 26 jaar: € 699,- De prijs voor deelnemers vanaf 26 jaar: € 995,- 

Prijzen zijn inclusief vervoer en volpension. De bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de 

Pelgrim, kijk voor meer informatie hierover op  www.huisvoordepelgrim.nl  

Er wordt op 23 januari 2023 een informatieavond georganiseerd in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek. 

Ben Lokate, de coördinator van de Bisdombedevaart, geeft de nodige informatie hierover.  

U bent van harte welkom die dag. De bijeenkomst start om 20:00 uur. Inloop is vanaf 19:30 uur. 

Wilt u meer informatie dat kan via de parochiecoördinator: 

Rob Oude Mulders Telefoon: 06 1606 1138 Mail: roboudemulders@gmail.com 

 

Maar uit dit alles leren we ook dat Gods liefde voor zijn schepping zo groot is dat Hij als mens geboren wordt. Niet als 
een bovenaardse heerser die geen mens nodig heeft, maar als een kwetsbaar kind van een jong meisje dat Hij 
uitverkoren heeft om de Moeder van zijn Zoon te worden. En haar moederschap is even menselijk als dat van alle 
andere moeders. Ze kent dus vreugde maar ook verdriet, geluk maar ook ongeluk, voorspoed maar ook ellende. Ze 
kent dezelfde zorgen, inspanningen, bekommernissen als alle andere moeders. Vandaar ook haar zorg bij de woorden 
van de herders. Woorden die ze niet echt begrijpt, maar die ze wel in de warmte van haar hart bewaart. Een hart vol 
vragen wat er met haar kind zal gebeuren. Hoe het een Redder kan zijn. En wellicht denkt ze daarbij dat ze alleen 
maar haar best kan doen en het beste kan hopen – zoals alle moeders en trouwens ook alle vaders dat doen. 

Ook wij zijn  kinderen van God, en Maria is ook onze Moeder. Laten we ons dus spiegelen aan de warmte van haar 
hart, en laten we bidden dat Gods zegen ook over ons moge komen. We kunnen dat doen met het prachtige gebed in 
de eerste lezing: Moge de Heer ons zegenen en behoeden. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen 
schijnen en ons genadig zijn. Moge de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. 

http://www.orgel-mezzo.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/

