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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (2 Kon. 4, 8-11 . 14-16a)
Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.
2-de Lezing (Rom. 6, 3-4. 8-11) Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.
Evangelie
(Mt. 10, 37-42)
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op .

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Zaterdag

20-Jun

Gesina Josephina (Siny) Löwik - Vrerink. Zij werd 94 jaar.
De uitvaartplechtigheid was afgelopen woensdag 24 juni in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN:
Lidy Scholten-Brummer; Gerrit de Vries; Jan Kruijs; Piet Arts.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 27-Jun 18:30 Eucharistieviering
Misintenties: Voor een overleden echtgenoot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 30-Jun 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 04-Jul 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

[HH. Eerste Martelaren van de Kerk van Rome]
Mgr. Woolderink

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
https://www.youtube.com/stjorisalmelo
OnLine
•Zondag
Mariakapel:
De
grote
kaarsen
zijn
buiten
de
vieringen
te
verkrijgen
bij
de
gastvrouwen
in
de
pastorie.
28-Jun 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kleine kaarsjes staan
invan
geringe
welTiehuis.
in de Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Frans
Lint; mate
Herman
Misintenties: Ben Hulshof; Bekering van een huisgezin; Voor een overleden echtgenoot.
•OVERIGE
Intentieboek:
Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
VIERINGEN
waarin
u
uw
noden
en/of intenties
dankbaarheid
kunt schrijven. [HH. Petrus en Paulus] Hoogfeest
Maandag 29-Jun 18:45
Vespersuit19:00
Eucharistieviering
• Gevonden
voorwerpen:
Woensdag
01-Jul
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
Deze liggen rechts
achter Vespers
in de kerk.Uitstelling
Daar kuntHeilig
u ze eventueel
19:00
Sacramentophalen.
Donderdag
02-Jul
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Vrijdag
03-Jul 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
Thomas]
Feest
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met[H.
inhoud
geven,
waarvoor dan brood
Eerste
vrijdag
van
de
maand;
het
Heilig
Hart
van
Jezus.
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Frans
van Lint
voor gezinnen dieMisintentie:
in echte nood
verkeren.
Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Zondag
05-Jul 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
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.

PASTORIE

• St. Georgiusbasiliek:
• St.-Jozefkerk:

AANWEZIGHEID GASTVROUWEN

VANAF MAANDAG 29-JUN-2020

maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 11:30 uur.
dinsdag en zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur.

PUBLIEKE VIERINGEN IN DE R.-K. KERK

VANAF 01-JUL-2020

Aantal kerkgangers dat past binnen de anderhalve meter regel van het RIVM.
St.-Georgiusbasiliek: Aanmelden bij gastdames 0546 813 298
(maandag, woensdag en vrijdag 09.30 -11:30 uur)
St.-Jozefkerk:
Inschrijven bij aanvang dienst.

Tot Slot:

Toilet is niet beschikbaar.

Deelname vieringen op eigen risico.

Doe mee met de Digitale Collecte
• Scan de QR-Code met uw mobiel.
• Volg de link die in beeld komt .
https://tikkie.me/pay/p8lgrcu2cgbml1p2v9s9
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
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B LAD 2

De Profeet Elisa
Wat een ongelofelijk verhaal horen we in de eerste lezing. Het verhaal van een heidense vrouw die met
aandrang de profeet Elisa uitnodigt om bij haar thuis te komen eten. Na een tijdje bouwt ze op haar huis
zelfs een kamer bij waar de profeet telkens als hij in de buurt is de dag en de nacht kan doorbrengen. Al
even merkwaardig is dat haar man daar geen probleem blijkt mee te hebben. Een ongelofelijk verhaal, maar
het wordt pas echt straf als we het op onszelf toepassen. Zouden wij er bij een islamitische imam of een
joodse rabbijn die we helemaal niet kennen op aandringen dat hij bij ons komt eten? En meer nog: zouden
wij een kamer bijbouwen waar die man de dag en de nacht kan doorbrengen? Eerlijk gezegd: ik denk het
niet. En ik denk ook dat de mannen het niet zouden toestaan dat hun vrouw dat wél zou doen.
Maar waarom doet die heidense vrouw dat wel en reageert haar man niet negatief? Omdat zij in de profeet
Elisa een Godsgezant ziet, een man die door God gezonden is. Gezien vanuit die optiek zouden wij
misschien dus wel een priester of een bisschop uitnodigen, maar of we ook een imam of een rabbijn zouden
uitnodigen?
Nochtans, voortgaand op de woorden van Jezus in het evangelie zouden we dat inderdaad moeten doen. Het
is immers niet minnetjes wat Hij zegt: ‘Wie meer van zijn vader, moeder, broer of zus houdt dan van Mij, is
Mij niet waardig,’ zegt Hij. En Jezus niet waardig zijn betekent: niet verdienen christen genoemd te worden,
want niet leven naar Jezus’ woorden en daden. En die steunen op maar één gebod: ‘Bemin God bovenal en
bemin uw naaste zoals uzelf.’ Dat heeft Jezus ons voorgeleefd, en Hij kende daarbij geen grenzen. Dus at
Hij net zo goed samen met tollenaars en zondaars als met schriftgeleerden en farizeeën, genas Hij zieken en
melaatsen van welke stand of ras dan ook, dreef Hij duivels uit, deed Hij blinden zien en doven horen.
Allemaal mensen voor wie de heersende klasse geen respect had, en zeker niet gastvrij was. Maar respect
had Jezus wel, dus zou Hij vandaag even gastvrij zijn voor imams en andere niet-christelijke gezanten als
voor priesters en bisschoppen. Wij zouden dat bijna zeker niet doen, dus zijn we Jezus niet waardig, want
we volgen Hem niet in alles. En dat is ook zo als we meer van onze gezinsleden houden dan van Hem, want
dan houden we meer rekening met hen dan met Jezus’ enige gebod. Dan hebben we zoveel aandacht voor
hen dat we er niet eens aan denken dat we Jezus niet volgen. Misschien houden we zelfs zo grenzeloos van
hen dat we tegen een naaste zouden ingaan die in conflict komt met een gezinslid, zodat we misschien
dingen zouden doen die helemaal niet christelijk zijn. En dan zijn we zeker Jezus niet waardig.
Jezus heeft nog meer merkwaardige uitspraken, onder meer over ons kruis opnemen, ons leven winnen of
verliezen, een profeet of een rechtvaardige ontvangen, en eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer, en dat
is: wie zichzelf op nummer één plaatst en geen aandacht heeft of wil hebben voor mijn medemensen, is Mij
niet waardig, verdient het niet christen genoemd te worden.
Zusters en broeders, het klinkt niet eenvoudig wat Jezus zegt, want Hij stelt hoge eisen. We verdienen het
niet zomaar om christen, volgeling van Jezus genoemd te worden. We moeten er echt veel voor doen. Maar
zoals altijd toont Jezus dat Hij helemaal geen harde eiser, en nog minder een harde rechter is. Dat blijkt
overduidelijk uit het einde van het evangelie: ‘Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te
drinken geeft alleen omdat het een leerling is van Mij, Ik verzeker u: die zal beloond worden.’ Een beker
water geven … Jezus stelt hoge eisen, maar Hij eist daarbij geen harde daden, geen strenge wegen, geen
perfectionisme. Een kleinigheid kan volstaan, zolang ze maar de richting uitgaat van Jezus’ enige gebod.
Een warme schouderklop, een luisterend oor, meevoelen, meegenieten, mee treuren, mee verdrieten,
gemeende aandacht, een gulle gift aan Broederlijk Delen en andere menslievende organisaties: allemaal
kleinigheden die niet naar onszelf en ons eigenbelang, maar naar onze medemensen uitgaan, gaan op zijn
minst in de goede richting om Jezus waardig te kunnen zijn. Laten we dus ten minste proberen zulke
kleinigheden te verwezenlijken. Amen.
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

06 1079 3062
06 2222 5446

ST.-JORISPAROCHIE
LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:30-11:30.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30-11:30.

Pastorale Hulp
en
Overlijden

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

