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WEEKBERICHT
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11-JUL-2020 T/M 19-JUL-2020

NR. 2703
JAAR A
WEEK 3

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jes. 55, 10-11)
De regen maakt de aarde vruchtbaar.
2-de Lezing (Rom. 8, 18-23)
De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.
Evangelie
(Mt. 13, 1-23 of 1-9) Een zaaier ging uit om te zaaien.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Donderdag 02-Jul

Elisabeth Geertruida Maria (Elly) Sanders. Zij werd 90 jaar.
De uitvaartplechtigheid was vrijdag 10 juli in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN:
Gerrit de Vries; Jan Kruijs; Piet Arts; Siny Löwik-Vrerink.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 11-Jul 18:30
Misintenties:

Eucharistieviering

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 14-Jul 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 18-Jul 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Mgr. Woolderink

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
•Zondag
Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen Mgr.
te verkrijgen
bij de gastvrouwen in de pastorie.
12-Jul
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Woolderink
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Misintenties: Bekering Huisgezin; Lidy Scholten-Brummer; Jo Hodes;
VoorAchter
een overleden
dankbaarheid
t.g.v. 80-ste verjaardag op 27 juni.
• Intentieboek:
in de kerkechtgenoot;
bij het MariaUit
altaar
ligt een intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
• Gevonden
voorwerpen:
Maandag
13-Jul
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Henricus]
Deze liggen
rechts
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Woensdag
15-Jul
08:45
Eucharistieviering
[H. Bonaventura]
19:00 U Vespers
Heilig
Sacrament
• Boodschappenmand:
kunt iederUitstelling
weekend in
de kerk
en door de week aan de pastorie
Donderdag
16-Jul 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
Maagd
Mariawaarvoor
van de berg
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met[H.
inhoud
geven,
dan Karmel]
brood
Vrijdag
17-Jul
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
19-Juldie10:00
Mgr.dan
Woolderink
voor gezinnen
in echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt, help
door geld te storten op bankrekening
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
STWe
.-GEORGIUSBASILIEK
JUBILEUMVIERING
ZONDAG
26voor
JULIuw
2020
moeten onze naaste helpen. Die opdracht
geldt voor ons allen. Hartelijk
dank
gift.10.00 UUR

60-JARIG PRIESTERSCHAP PASTOR VAN EWIJK
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: Inschrijving bij aanvang dienst.
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/12klias4or593b3id2s7
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
12-jul-2020

ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

Zusters en broeders,
Wie een tuin heeft of aan landbouw doet, heeft het zeker al gemerkt: de jongste jaren ie er veel meer onkruid
dan vroeger. Oud onkruid dat opnieuw welig tiert, zoals de klaprozen. Jarenlang waren ze niet te zien, maar
nu kan je in geen richting meer kijken of je ziet er. Niet eentje, maar hele bosjes of bossen.
Of paardenbloemen. In april zagen we er honderdduizenden op sommige velden. En het zijn niet alleen oude
onkruiden die driftig de kop opsteken, want sinds een paar jaar doen dat ook onkruiden die we nooit gezien
hebben, die misschien niet eens een naam hebben, maar die niet te bestrijden zijn.
Zijn die vele onkruidgewassen een weerspiegeling van de werkelijkheid? Jezus heeft het in de parabel van
de zaaier alleen over distels. Ze staan voor ‘de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom’.
Maar de ervaring leert ons dat er wereldwijd en op alle domeinen van de samenleving veel meer onkruid is
dan alleen maar distels. Onkruid dat ons wellicht echt moedeloos maakt. Zoals de coronacrisis, maar die
gaat ooit voorbij. Wat echter niet voorbijgaat is het feit dat de wereld elke dag harder, zelfs gruwelijker
wordt. We zien dat in heel veel landen, niet het minst in landen die over de wereld heersen. China wordt
elke dag meer een echte dictatuur, zonder enig respect voor vrijheid van mening en mensenrechten.
In de Verenigde Staten tieren leugens en kwetsend vals nieuws weliger dan gelijk welk onkruid.
Rusland wordt meer en meer opnieuw het land van de tsaar. En het blijft helemaal niet bij die grootmachten,
want ontelbaar zijn de landen waar de vrijheid van denken als landverraad wordt bestempeld en vervolgd.
Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid … miljarden mensen kunnen er alleen maar van dromen, of weten zelfs
niet eens wat ze er zich kunnen bij voorstellen.
Dat zijn ‘de zorgen van wereld’ die Jezus bedoelt, en die nog vergroot worden door ‘de begoocheling van de
rijkdom’, want die laat zich door niets tegenhouden. Niet door eerlijke tewerkstelling of heerlijke handel,
niet door respect voor mensenlevens, en nog minder door respect voor het milieu en de natuur.
Hoe vredelievend klinkt het daarentegen in de eerste lezing. Regen en sneeuw die uit de hemel vallen
kunnen daar pas terugkeren wanneer ze hun werk hebben gedaan. Wanneer ze de aarde dus vruchtbaar
hebben gemaakt, zodat de mens kan leven. Dat klinkt heel mooi uit de mond van God de Heer, en Hij voegt
eraan toe: ‘Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar Mij
terug. Het keert pas terug wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld.’
God de Heer trekt dus een vergelijking tussen de natuur en zijn woord, en daarin zien we dat er grondig
verschil is tussen beide. Want anders dan de natuur beschikt de mens wél over de vrijheid om ja of nee te
zeggen tegen het woord van God. Dat kunnen regen en sneeuw niet doen. Hun werk ligt immers in hun
eigen natuur. Gods woord daarentegen is een zending die slechts vruchten kan dragen als de mens ze
vervult. Als hij het woord van God dus uitvoert.
Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij staan in het verhaal. Bestaat het onkruid van deze wereld
alleen uit de machtswellust van zoveel landen en hun leiders, of zijn ook wij scheppers van verstikkend
onkruid? Vindt Gods woord bij ons wél een goede bodem, of verstikt het onder de distels van egoïsme,
onverschilligheid, hebzucht, afgoderij van onszelf, van geld, drank en drugs?
Zusters en broeders, laten we er iets van maken. Laten we voor vruchtbare grond zorgen waarin het woord
van God welig kan tieren. Niet als onkruid dat ons wanhopig maakt, maar als heerlijke bloesems en bloeisels
van Gods liefde, vrede en vreugde, naar het voorbeeld van Jezus, wiens volgelingen wij zijn. Amen.
© https://preken.be/a/door-het-jaar/15/13359-15e-zondag-door-het-jaar-a-2020
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

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

AVONDWAKE
06 1079 3062

UITVAART

06 2222 5446

06 1266 2672

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.

Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
St.-Jorisparochie

