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WEEKBERICHT
5-DE ZONDAG VAN PASEN – ROGATE
10-MEI-2020 T/M 17-MEI-2020
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 6, 1-7)
2-de Lezing (1 Petr. 2, 4-9)
Evangelie
(Joh. 14, 1-12)

NR. 2694
JAAR A
WEEK 1

Zij kozen zeven mannen, vol van de heilige Geest.
Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

ONLANGS OVERLEDEN:
Agnes Tiehuis-Strikker; Herman ter Haar; Gerrit Verstege; Marie Löbker-Oude Booyink.
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https://www.youtube.com/stjorisalmelo
Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen.

ONLINE

Zondag
10-Mei 10:00 Eucharistieviering; 5-de Zondag van Pasen
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
Misintenties: Marianne van den Broek-Haring;
Odiel Lenferink-Laarhuis; Riet Ritzer-Baars en dochter Esther; Jo Oude Kotte-Bulthuis..
OVERIGE VIERINGEN
Maandag 11-Mei
Dinsdag 12-Mei
Woensdag 13-Mei
Donderdag 14-Mei
Vrijdag
15-Mei
Zaterdag 16-Mei
Zondag
17-Mei

18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
10:00
10:00

Vespers 19:00 Eucharistieviering
Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Pancratius]
Vespers 19:00 Eucharistieviering
[Heilig Maagd Maria van Fatima]
Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Mattias] Hoogfeest
Vespers 19:00 Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
6-de Zondag van Pasen

Doe mee met de Digitale Collecte
Mededelingen
• Intentieboek: Achter in de kerk bij
Maria
altaar ligt een
• het
Scan
de QR-Code
met intentieboek,
uw mobiel.
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
• Volg de link die in beeld komt .
•
https://tikkie.me/pay/djg1ojihko6b7u4fu7mu
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Kleine kaarsjes staan in geringeUmate
de Mariakapel.
kuntwel
ookintelebankieren.
•
Maak een bedrag over naar
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
NL89
RABO 0102
1000 71met inhoud geven, waarvoor dan brood
(als de gastdames aanwezig zijn)
boodschappen
en enveloppe
en melk gekocht kunnen worden.
Dit is
eenParochie
project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
t.n.v.
Joris
voor gezinnen die in echte noodmet
verkeren.
Als
kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
vermeldingu Collecte
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.
•

Vooraankondiging versoepeling maatregelen in verband met corona na 1 juni
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per
1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer
in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de
door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van
de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.
Over het resultaat hiervan worden parochies via het eigen bisdom zo spoedig
mogelijk geïnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de
parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe
maatregelen van de Nederlandse bisschoppen.
Verdere informatie volgt binnenkort op www.rkkerk.nl.
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Wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe.’
Zusters en broeders, in die woorden van Jezus ligt de kern van het christendom. Christen zijn is niets
anders dan doen wat Jezus gedaan heeft. Uit zijn antwoord aan de leerlingen van Johannes de Doper
weten we wat dat inhoudt. Hij zegt: ‘Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.’ Dat zijn dus de werken die Jezus
doet: er altijd zijn voor zijn medemensen, wie of wat ze ook zijn, en in welke situatie ze zich ook bevinden.
Er altijd zijn voor je medemensen. We weten dat dit niet altijd gemakkelijk is. Maar toch wordt ons daar ook
vandaag een pakkend voorbeeld van gegeven door de duizenden mensen die zich grenzeloos inzetten
voor coronapatiënten, dikwijls op gevaar van hun eigen leven.
Zusters en broeders, in de eerste lezing zien we dat het ook voor de eerste christenen niet altijd
vanzelfsprekend was dat ze er altijd en in alle omstandigheden waren voor elkaar. De Griekse christenen
voelden zich door de joodse christenen tekortgedaan. Zij hadden Jezus nog gekend, ze wisten hoe
liefdevol Hij geweest was voor iedereen, en toch hadden zij problemen om Hem na te volgen. Het is dus
begrijpelijk dat ook wij die hebben. Zijn zoals Jezus kunnen wij trouwens niet, want Hij is de Zoon van God,
Hij is God. ‘Als ge Mij kent, kent ge ook de Vader’, zegt Hij. En Hij zegt ook: ‘Ik ben de weg, de waarheid en
het leven.’ We kunnen dus niet zijn zoals Hij, maar we kunnen wel proberen zijn weg te gaan, de weg die
leidt naar een schepping vol liefde en vrede, zoals zijn Vader die heeft gewild. Laten we ons daar dus voor
inzetten zo goed als we dat ook maar kunnen. Amen.
Voor volledige tekst … https://preken.be/a/paastijd/5/13340-5e-zondag-in-de-paastijd-a-2020

Een woord ter bemoediging
Graag wil ik in deze bizarre coronatijd even via deze weg iets van mij laten horen aan iedereen in onze
parochie. Het werk voor mij in onze parochie als parochie catecheet ligt momenteel zo goed als stil.
Geen contact en bijeenkomsten met de communicantjes en hun ouders, geen catecheseavonden van
“Geloven Nu”, geen evaluatie met de vormelingen en hun ouders…
Wat is het voor mij een gemis om elkaar zolang niet te (kunnen) ontmoeten. Ook is het voor mij ( en zoals
ik om me heen hoor, voor velen met mij) een gemis om al zolang niet samen in de kerk de Eucharistie te
kunnen vieren. Wel is het geweldig dat er een aantal vrijwilligers uit onze parochie in een zeer korte tijd
hebben kunnen realiseren dat de H. Mis, die vicaris Woolderink elke dag viert, kan worden opgenomen en
(rechtstreeks) online kan worden uitgezonden via YouTube. Een super mooi alternatief om toch samen te
kunnen vieren en met elkaar in gebed verbonden te kunnen zijn. Echt een compliment aan deze 7 heren
die dit mogelijk maken.
Voor mij is het een voorrecht om samen met Annette ter Ellen (diaconaal assistent van onze parochie)
vicaris Woolderink daarbij te mogen assisteren en te ondersteunen.
Van velen hebben Annette en ik berichtjes mogen ontvangen dat het mensen goed doet om op deze online
manier toch met elkaar verbonden te kunnen zijn. Ook voor mij voelt het goed om ons op deze manier met
elkaar verbonden te weten. Ik hoop en bid dat het u allen goed mag gaan.In de viering bidden we elke dag
tot Maria dat er maar snel een einde mag komen aan deze coronapandemie.
Graag wil ik u ook laten weten dat vicaris Woolderink, Annette en ik altijd voor u bereikbaar zijn voor vragen
of een (Persoonlijk) gesprek. Met een rotsvast vertrouwen en geloof elkaar weer snel in levende lijve te
kunnen ontmoeten, wil ik u/jullie allen groeten.
Hartelijke groeten, Bea Oude Mulders
Parochie Catecheet St. Jorisparochie.
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen
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LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
Geen gastvrouwen n.a.v. coronavirus.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
Geen gastvrouwen n.a.v.coronavirus

06 1079 3062
06 2222 5446

Pastorale Hulp
en
Overlijden

06 1266 2672
Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
St.-Jorisparochie

