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Komt toch en eet.
Geen wezen zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus.
Allen aten tot ze verzadigd waren.

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

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 01-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Alfonsus Maria de’Liguori]

Jaargedachtenis:
Misintenties: Voor alle parochianen.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 04-Aug 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 08-Aug 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars)]
[H. Dominicus]

MEDEDELINGEN
ST.-GEORGIUSBASILIEK
•Zondag
Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
01-Aug
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis: Moeder Angelina Menegoes; Lies Brummelhuis-ten Brink.
Misintenties:
Bekering
Scholten-Brummer;
Mimi
van Riggelen-Mertens;
• Intentieboek:
AchterHuisgezin;
in de kerk Lidy
bij het
Maria altaar ligt een
intentieboek,
Ouders
Elfrink-Frank;
Ouders
Pozdon;
Ouders
Puhali.
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE VIERINGEN
Deze liggen
rechts
achter Vespers
in de kerk.19:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Maandag
03-Aug
18:45
Eucharistieviering
•Woensdag
Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
05-Aug 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
(als de gastdames19:00
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe
Vespers
Uitstelling Heilig
Sacramentmet inhoud geven, waarvoor dan brood
en melk gekocht
is een Eucharistieviering
project van de gezamenlijke
kerken van Almelo
bestemd
Donderdag
06-Aug kunnen
08:45 worden.
LaudenDit09:00
[Gedaanteverandering
v/den
Heer]
Feest
Vrijdag
07-Aug
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[HH.
Sixtus
II,
paus,
en
gezellen]
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
vrijdag
maand; het Heilig Hart
vanbedrag
Jezus. is welkom.
NL29 RABO 0102Eerste
1592 54
t.n.v.van
“Dede
Boodschappenmand”.
Ieder
Frans
Lint; Voor
We moeten onze Misintentie:
naaste helpen.
Dievan
opdracht
geldteen
vooroverleden
ons allen.echtgenoot.
Hartelijk dank voor uw gift.
Zondag
09-Aug 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

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/kl6v06uu2rfsc29a1jno
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
02-aug-2020
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B LAD 2

Zusters en broeders,
Wellicht ken je ook wel iemand die nooit luistert. Je hebt een gesprek met hem of haar, en hij of zij gaat niet
in op wat jij zegt, maar begint over iets dat hem of haar aangaat. Of je stelt een vraag, en je krijgt een
antwoord op een heel andere vraag, waarschijnlijk een vraag die hij of zij veel belangrijker vindt dan de
vraag die jij stelt. Het is dus zeer moeilijk met zo iemand een normaal gesprek te voeren.
Het lijkt wel alsof God de Heer in de eerste lezing daarop inspeelt wanneer Hij zegt: ‘Luister, luister naar
Mij. Neig uw oor naar Mij en luister naar Mij, en gij zult leven.’
Luisteren naar God de Heer komt ook tot uiting in het evangelie. Duizenden mensen zijn Jezus gevolgd.
Tegen het vallen van de avond willen de apostelen hen allen wegzenden om in de omliggende dorpen eten te
gaan kopen, maar Jezus zegt: ‘Het is niet nodig dat zij weggaan. Geef gij hun maar te eten.’
Dat is een merkwaardige opdracht. Hoe kunnen de apostelen naar Jezus luisteren? Ze hebben niet meer dan
vijf broden en twee vissen. Hoe kunnen zij daarmee duizenden mensen te eten geven! Ze kunnen daar
gewoon niet in slagen. Misschien is het precies daarom dat Jezus hun die opdracht geeft. Mochten ze
proberen hem uit te voeren, dan zouden ze zien dat ze er zonder Hem niets van terechtbrengen.
Maar dankzij Jezus krijgen allen overvloedig te eten. Hij stelt daarbij geen vragen: of ze wel braaf zijn, geen
zonden hebben bedreven, niet gelogen hebben, trouw zijn in hun relatie, geen homo zijn, niet in de
gevangenis hebben gezeten, en meer van de vragen die zo dikwijls gesteld worden. Niet uitdrukkelijk, maar
wel voorwaardelijk, want wil je geholpen worden, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
Maar Jezus zegt tegen zijn apostelen dat ze mensen in nood moeten helpen, niet voorwaardelijk en in hun
eigen voordeel, maar omdat ze in nood zijn. Dat zegt Hij ook tegen ons. ‘Geef jij hun maar te eten.’ En Hij
zegt ook: ‘Zorg gij maar voor de zieken. Vang gij maar daklozen en vluchtelingen op. Zoek gij maar naar
vrede en gerechtigheid.’ Hij voegt daar nog heel veel andere opdrachten aan toe die allemaal leiden naar die
weg die Hij ons is voorgegaan: de weg van ‘Bemin God bovenal en uw naaste gelijk uzelf.’
Hij zegt dat niet alleen tegen ons, maar tegen alle mensen, dus ook tegen de machthebbers: dat ze hun macht
niet mogen misbruiken, niet mogen heersen maar moeten dienen, geen oorlog mogen voeren maar vrede
moeten nastreven. En tegen de rijken zegt Hij: ‘Zorg jij maar voor de armen. Buit niemand uit om nog rijker
te worden.’ En tegen fanatiekelingen zegt Hij: ‘Heb respect voor je medemensen. Vervolg andersgelovigen
niet en brand hun kerken niet af.’ En tegen alle mensen zegt Hij: ‘Heb eerbied voor Gods schepping.
Respecteer het milieu en de natuur. Laat mooi wat mooi is.’
‘Luister naar Mij en gij zult leven,’ zegt God de Heer in de eerste lezing. We weten dat luisteren niet alleen
‘toehoren’, maar ook ‘gehoorzamen’ betekent. En we weten ook dat die tweede betekenis heel dikwijls niet
ingevolgd wordt, dat heel veel mensen dus niet naar God luisteren. Opvallend daarbij is dat ontzettend veel
politici en machthebbers bij zulke mensen horen. Ze willen helemaal niet naar God luisteren, ze willen niet
zoeken en streven naar vrede en gerechtigheid, integendeel, ze gaan meer en meer over tot leugen, bedrog,
wreedheid, vreselijk machtsmisbruik en meer zulke dingen die de wereld elke dag gevaarlijker en
onleefbaarder maken.
Zusters en broeders, waar staan wij in het verhaal? Dat is de vraag die wij ons altijd moeten stellen. Zijn wij
zoals de apostelen? Zeggen ook wij: ‘Stuur ze maar weg. Dat iedereen voor zichzelf zorgt. Het zijn mijn
zaken niet.’ Of luisteren wij echt naar God de Heer en naar Jezus? Doen wij echt wat zij van ons vragen?
Helpen we dus meebouwen aan het Rijk der hemelen, waar overvloed is voor iedereen? Overvloed van
liefde, vrede en gerechtigheid? Laten we ons daarvoor inzetten. Amen.
© https://preken.be/a/door-het-jaar/18/13365-18e-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

OVERLIJDEN / UITVAART
06 1079 3062

06 1266 2672

06 2222 5446

Uitvaartcoördinator

Hr. H. Kienhuis

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

06 8379 6183
ofwel
06 1266 2672

