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Treed aan voor de Heer op de berg.
lk zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.
Zeg mij over het water naar U toe te komen.

ONLANGS OVERLEDEN:
Elly Sanders; Riky Gasthuis-Langeveld.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 08-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Dominicus]

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 11-Aug 19:00 Eucharistieviering
[H. Clara]
Misintenties: Voor een overleden echtgenoot.
Zaterdag 15-Aug 18:30 Eucharistieviering
[Maria Tenhemelopneming] Hoogfeest
pater N. Hofstede o.carm
MEDEDELINGEN
ST.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
09-Aug 10:00 Eucharistieviering
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis: Dick en Joke Wijnants-Otger.
Misintenties:
Bekering
Scholten-Brummer;
Odiel
Lenferink-Laarhuis;.
• Intentieboek:
AchterHuisgezin;
in de kerk Lidy
bij het
Maria altaar ligt een
intentieboek,
waarin u uwLies
noden
en/of
uit dankbaarheid
kunt schrijven.
Bos;
Voorintenties
een overleden
echtgenoot.
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE VIERINGEN
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Maandag 10-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Laurentius] Feest
•Woensdag
Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
12-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
kunnen
worden.
Dit
is
een
project
van
de gezamenlijke
kerken vanen
Almelo
en bestemd
Donderdag 13-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[HH. Pontianus
Hippolytus]
voor gezinnen
die08:45
in echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door[H.
geld
te storten Maria
op bankrekening
Vrijdag
14-Aug
09:00 Als
Eucharistieviering
Maximiliaan
Kolbe]
Riet Heerdink-Leus.
NL29 RABO 0102 1592 54Jaargedachtenis:
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
Zondag
16-Aug
Eucharistieviering
[Maria
Tenhemelopneming]
We moeten
onze 10:00
naaste helpen.
Die opdracht geldt voor
ons allen.
Hartelijk dank voorHoogfeest
uw gift.
pater N. Hofstede o.carm

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/nfpm9ef2eb6mupum29ul
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

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

ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

Zusters en broeders,
Het evangelie lijkt wel ons eigen verhaal en dat van de wereld te vertellen. Net als de apostelen worden ook
wij soms, misschien zelfs vaak, getroffen door tegenwind, en komen we in een storm terecht. De storm van
tegenslag, van mislukking, van ruzie in het gezin, in de familie, met collega’s, met de baas. Of de storm van
armoede, pijn en verdriet, ziekte en dood. Stormen genoeg, die dikwijls totaal onverwacht op ons afkomen.
Zoals de storm van het coronavirus. Een storm van faillissementen van ondernemingen, toerisme,
evenementen. Van werkloosheid en schulden die de toekomst hypothekeren. Van lockdowns die landen,
steden en gemeenten verlammen. Van miljoenen mensen die besmet zijn, van honderdduizenden doden, van
miljoenen nieuwe armen, zo arm dat ze hongerlijders zijn. Van overvolle ziekenhuizen, met dokters,
verpleegkundigen en vrijwilligers die afgepeigerd zijn, kapotgewerkt, soms radeloos door de overbelasting.
Maar ook zonder het coronavirus kennen we heel wat stormen. Stormen door onze onmacht om in te gaan
tegen het kwaad in onszelf en in de wereld. Stormen door ons zwak geloof, onze twijfels, ons gebrek aan
edelmoedigheid, onze mislukking om nederig van hart te zijn, om te troosten, zachtmoedig te zijn, om goede
christenen te zijn.
Stormen die ook onze Kerk treffen. Stormen van leegloop, maar ook van kerken die helemaal tegen de zin
van de gemeenschap gesloten worden. Stormen van schandalen, maar ook van tegenkanting en
christenvervolging in meer en meer landen. Stormen van ontgoocheling van zovelen, omdat de kerkelijke
wetten dikwijls boven die ene wet van Jezus gesteld worden: zijn wet van liefde voor God, voor jezelf en
voor je naaste. Stormen ook van groeiend ongenoegen en verontwaardiging, omdat de Kerk weigert te leven
in deze tijd, en geen oog wil hebben voor de veranderende wereld, met andere mensen en andere visies,
andere problemen en andere hoop dan honderd jaar geleden.
Het zijn die stormen die ook de apostelen treffen wanneer ze zozeer hun eigen weg varen dat ze Jezus niet
eens herkennen wanneer Hij hun tegemoet komt. Ze menen zelfs een spook te zien. Maar Jezus zegt: ‘Wees
gerust. Ik ben het. Vrees niet.’ Dat zegt Hij ook tegen ons en tegen de Kerkleiders van vandaag. Ook nu
komt Hij over de stormachtige golven naar ons en zijn Kerk toe, en Hij is zoveel sterker dan het kwaad dat
Hij het letterlijk onder de voet loopt, want ‘nadat Hij in de boot stapte, ging de wind liggen.’
Zusters en broeders, Jezus vraagt aan Petrus: ‘Kleingelovige, waarom hebt gij getwijfeld?’ Dat vraagt Hij
ook aan ons, niet één keer, maar dikwijls, want misschien groeit in ons soms de twijfel over God, over Jezus,
over de verrijzenis. Twijfel over de kern van ons geloof. En zeer zeker noemt Hij ook zijn Kerk
kleingelovig, omdat ze haar eigen wetten boven zijn ene wet stelt. Wat zou het goed zijn als we niet
kleingelovig zouden zijn. Als we alleen maar zouden geloven, zonder vragen en zonder twijfels. Geloven dat
de wind gaat liggen als Jezus in de boot stapt, en dat er door zijn aanwezigheid geen storm meer is, niet in
ons leven, niet in de wereld, niet in de Kerk. Geloven dat God de Heer geen storm, geen aardbeving en geen
vuur is dat alles verbrijzelt, maar een zacht bruisend briesje van liefde en vrede. Een briesje dat ons uitnodigt
met om Hem mee te varen. Laten we dat doen: meevaren met onze God van liefde en vrede. Amen.

© https://preken.be/a/door-het-jaar/19/13367-19e-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

