
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 0 5  
17E ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR A 

25-JUL-2020 T/M 02-AUG-2020 WEEK 1 
 

  LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (1 Kon. 3, 5. 7-12) Gij hebt om wijsheid gevraagd.  
2-de Lezing (Rom. 8, 28-30) Hij heeft ons te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon.  
Evangelie (Mt. 13, 44-52 of 44-46) Hij verkocht alles wat hij bezat en kocht die akker.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Piet Arts; Siny Löwik-Vrerink; Elly Sanders; Riky Gasthuis-Langeveld.  

Doe mee met de Digitale Collecte 

• Scan de QR-Code met uw mobiel.  

• Volg de link die in beeld komt . 
https://tikkie.me/pay/a9ptte0241jcd13evgf0  

U kunt ook telebankieren.  
Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte 
26-jul-2020  

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. 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 25-Jul 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Johannes Albertus Blaaupot en Sophie Blaaupot-Fieten;  

Opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer-Blaaupot; Maria Brugmans-Kusch;  

Betsy Spijker-Blaaupot; Jill Albers-v.d. Voort; Robert Blaaupot.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 28-Jul 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 01-Aug 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  
 

MEDEDELINGEN  

• Mariakapel:  De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.  

Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.  

 

• Intentieboek:  Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,  
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.  

• Gevonden voorwerpen:   

Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.  

• Boodschappenmand:  U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie  

(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood 

en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd 

voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op 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.  

 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   
Zondag 26-Jul 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  
Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Bekering Huisgezin; Lidy Scholten-Brummer;   

Annie Lucas-Leus en familie.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 27-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [Z. Titus Brandsma]  
Woensdag 29-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Martha]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 30-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 31-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Ignatius van Loyola]  
Zondag 02-Aug 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  

ST.-GEORGIUSBASILIEK JUBILEUMVIERING ZONDAG 26 JULI 2020  10.00 UUR 

60-JARIG PRIESTERSCHAP PASTOR VAN EWIJK 

https://tikkie.me/pay/a9ptte0241jcd13evgf0
https://tikkie.me/pay/a9ptte0241jcd13evgf0


 
 

 

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.  

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  

OVERLIJDEN / UITVAART 

06 1266 2672 

Hr. H. Kienhuis 
Uitvaartcoördinator 

PASTORALE HULP 

06 8379 6183 

ofwel 

06 1266 2672 

Zusters en broeders, 

Vorige week vertelde Jezus drie parabels over het Rijk der hemelen, vandaag voegt Hij er  drie aan toe: de parabel van de 

verborgen schat, van de mooie parel en van het sleepnet. En misschien vraag je je af waarom Hij spreekt van het Rijk der 

hemelen, en niet van het Rijk Gods, zoals in de evangelies van Marcus, Lucas en Johannes. Is daar dan een verschil tussen? 

Het antwoord is te vinden bij de evangelist zelf. Mattheus was meer dan waarschijnlijk een joodse schriftgeleerde die zich tot het 

christendom bekeerd had, maar die toch vasthield aan bepaalde joodse tradities. En een van die tradities is dat de naam van God 

uit eerbied niet wordt uitgesproken. Wat de andere evangelisten het Rijk Gods noemen, noemt Mattheus daarom het Rijk der 

hemelen. Er is dus geen verschil tussen beide. 

Merkwaardig is dat de drie parabels inhoudelijk erg van elkaar verschillen. In de eerste parabel zoekt de man helemaal niet naar 

een verborgen schat, maar vindt hij hem per toeval. In de tweede is de koopman wél echt op zoek naar mooie parels, en in de 

derde moeten de vissers na de visvangst de slechte van de goede vissen scheiden. 

Zoals altijd zijn die verhalen heel herkenbaar in het mesnelijk leven. Want iedereen vindt dingen waar hij of zij niet uitdrukkelijk 

naar zocht. Waardevolle dingen, die dikwijls helemaal geen dingen zijn, zoals de man of de vrouw met wie hij of zij door het 

leven wil en kan gaan, de hulpvaardige collega’s op het werk, het lieve gezin, de aangename familie. En we kunnen blijven 

doorgaan, want we krijgen zoveel waar we niet echt naar zoeken. Het komt op ons af als een geschenk uit de hemel. Maar we 

moeten er wél iets voor doen, net als de man die de schat in de akker vindt. Die komt niet zomaar op hem af, nee, als hij hem wil 

hebben, moet hij zijn bezit verkopen. Alleen met de opbrengst daarvan kan hij de akker met de verborgen schat kopen. 

Dat is ook wat van elke mens wordt verwacht, wie of wat hij ook is, en wat hij ook doet: dat hij afstand doet van zichzelf, van zijn 

zelfzucht, van eigenbelang, van zijn zoektocht naar macht, geld en bezit, en dat hij echt zoekt naar het goede en niet naar het 

kwade, net zoals die vissers met hun sleepnet, en net als de man die op zoek is naar de mooiste parels. Hij geeft die zoektocht 

trouwens niet op, en dat zouden wij ook niet mogen doen: iets opgeven omdat we pech hebben, omdat iets tegenzit, omdat we ziek 

zijn, omdat een geliefde overleden is. Er zijn zoveel dingen die ons zodanig kunnen ontmoedigen dat het Rijk der hemelen 

onbereikbaar wordt omdat we er niets meer voor doen. 

Maar wat is dat Rijk der hemelen? Het is niet ergens een plek in de ruimte waar we hopen terecht te komen na onze dood, maar 

het is midden onder ons. We moeten er alleen maar naartoe willen gaan, en er blijven naar zoeken. Het is immers een Rijk van 

liefde, vrede en gerechtigheid. En dat Rijk is te vinden op de meest onverwachte plaatsen, niet altijd veraf, maar dikwijls heel 

dichtbij: in ons gezin, bij onze partner, onze kinderen, onze buren, onze collega’s, mensen op straat, onze vrienden, zelfs onze 

concurrenten. 

Zusters en broeders, ieder van ons is voortdurend op zoek naar één of meer schatten. En wat zijn die schatten? Is dat veel geld, 

macht, plezier, eigenbelang, een nieuw huis, een andere partner, een grote lottowinst? Of zoeken we toch maar naar die schat van 

het Rijk der hemelen, zoals Salomo in de eerste lezing doet. Hij is niet eens op zoek naar een lang leven, naar rijkdom, naar dood 

van zijn vijanden – en dat zijn allemaal verlangens die heel herkenbaar zijn. Nee, daar is hij niet naar op zoek. Wel naar wijsheid 

en begrip, zodat hij juist kan oordelen en het onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Wat zou het goed zijn als ook wij dat 

zouden doen, ook in deze coronatijden van tegenslag en ellende, van groeiende armoede, van ziekte en dood. Wat zou het goed 

zijn als we Jezus zouden volgen op zijn weg naar het Rijk der hemelen van liefde, vrede en gerechtigheid. Een weg die van onze 

aarde de hemel op aarde zou maken, echt een paradijselijk Rijk der hemelen, waar het voor alle mensen heerlijk zou zijn om te 

wonen. Amen. 

© https://preken.be/a/door-het-jaar/17/13364-17e-zondag-door-het-jaar-a-2020  

MUZIEK & SFEER ZOMERSPECIALS!  ZONDAG; 26-JUL-2020 15.30 UUR 
Ja! Het kan weer! Één van de nog weinige live concerten die u in de maanden juli en augustus 
kunt bezoeken. In de sfeervolle St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat zullen mezzosopraan 
Valeria Boermistrova en organist Henk Linker u een zomers programma aanbieden in hun serie 
Muziek en Sfeer. Zondagmiddag 26 juli is de eerste zomerspecial gepland.  

U kunt genieten van een Orgelconcert van Georg Friedrich Händel en de aanstekelijke Toccamente van Ronald de 
Jong alsook blije en dromerige zangstukken van Händel, Vivaldi en Sullivan. Als u wilt komen luisteren is het niet 
verplicht om u aan te melden, maar wij raden het u wel aan om dat te doen. U kunt hiervoor een e-mailbericht sturen 
naar henklinker.organist@gmail.com of door te bellen/appen naar 06 4064 1679.  (Info:  www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 26-jul-2019  Aanvang 15:30 uur;  Vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

!!! REGELS RIVM ZIJN VAN TOEPASSING !!! 

 

https://preken.be/a/door-het-jaar/17/13364-17e-zondag-door-het-jaar-a-2020
mailto:henklinker.organist@gmail.com
http://www.orgel-mezzo.nl/

