
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 0 8  
20E ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR A 

15-AUG-2020 T/M 23-AUG-2020 WEEK 4 
 

  LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 56, 1. 6-7) De vreemdelingen breng ik naar mijn heilige berg.  
2-de Lezing (Rom. 11, 13-15. 29-32) God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.  
Evangelie (Mt. 15, 21-28) Vrouw, ge hebt een groot geloof.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
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/emhma3n3ctubpb2pn98h  

U kunt ook telebankieren.  
Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte 
16-aug-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 15-Aug 18:30 Eucharistieviering [Maria Tenhemelopneming]  
   Pater N. Hofstede o.carm  
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; Johan Oude Booyink.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 18-Aug 19:00 Eucharistieviering [H. Helena]  
Zaterdag 22-Aug 18:30 Eucharistieviering [Heilige Maagd Maria]  
   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 16-Aug 10:00 Eucharistieviering [Maria Tenhemelopneming]  
   Pater N. Hofstede o.carm  
Jaargedachtenis: Anny Underberg-van Bemmelen.  

Misintenties:  Jo en Jan Underberg; Lidy Scholten-Brummer; Bekering Huisgezin;  

Voor een overleden echtgenoot; Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Jo Hodes.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 17-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Jeroen]  
Woensdag 19-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes Eudes]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 20-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Bernardus]  
Vrijdag 21-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Pius X]  
Zondag 23-Aug 10:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink  

https://tikkie.me/pay/emhma3n3ctubpb2pn98h
https://tikkie.me/pay/emhma3n3ctubpb2pn98h


 
 

 

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 

‘Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.’ 

Zusters en broeders, ik denk dat je die woorden herkent. Ze vormen namelijk het einde van het evangelie 

van twee zondagen geleden, en dat was het evangelie van de broodvermenigvuldiging. Zo te zien waren er 

dus meer dan vijfduizend eters, maar vrouwen en kinderen werden niet meegerekend. Dat lijkt merkwaardig, 

maar is het niet, want in de joodse cultuur van die tijd telden vrouwen en kinderen niet mee. Ze bestonden, 

maar daar hield het op. Vrouwen hadden alleen plichten, geen rechten, en dat is een vreselijke realiteit die 

ook vandaag nog in heel veel Afrikaanse en Aziatische landen het geval is. In enkele van die landen mogen 

ze niet eens naar school gaan, of zich gewoon kleden. 

Het is een situatie die we ook in het evangelie herkennen. Een vreselijk evangelie, met een onherkenbare 

Jezus. Eerst doet Hij of Hij de vrouw die zijn hulp afsmeekt niet hoort. Zij heeft trouwens een dubbel 

nadeel: ze is niet alleen maar een vrouw, ze is ook een Kanaänitische,  dus een heidense vreemdeling. Die 

worden door de joden zozeer geminacht dat ze hen honden noemen, wat Jezus trouwens ook doet. 

Inderdaad een vreselijk evangelie met een onherkenbare Jezus, maar dan gebeurt het wonder: de vrouw geeft 

haar smeekbede niet op, ze gaat zelfs zover dat ze meegaat in de scheldpraat van Jezus over de honden 

waartoe ze als vreemde behoort. Jezus is daardoor zo getroffen dat Hij haar smeekbede naar redding van 

haar dochter inwilligt. 

En daarmee is het wonder geschiedt, want die vreemde, heidense vrouw wordt dus de drager van de 

boodschap van Jezus: zij doet niets minder dan Jezus bekeren! Zij maakt Hem bewust dat God er is voor alle 

mensen, niet alleen voor de joden. Ze eist daarbij geen grote dingen, een kruimeltje is al genoeg. Een 

kruimeltje dat zich vertaalt in de genezing van haar dochter. 

Dat God er is voor alle mensen komt ook heel uitdrukkelijk tot uiting in de eerste lezing. Daarin zegt God de 

Heer zelf dat vreemdelingen even goed tot het uitverkoren volk behoren als de joden, maar er zijn wel 

voorwaarden aan verbonden: ze moeten God dienen, zijn naam met liefde vereren, trouw blijven aan zijn 

verbond en de Sabbat onderhouden. Wanneer ze dat doen, brengt Hij hen naar zijn heilige berg en geeft Hij 

hun vreugde in zijn huis van gebed. 

Zusters en broeders, zowel het evangelie als de eerste lezing klinken bijzonder hedendaags. Ze gaan immers 

uitdrukkelijk over vreemdelingen, en als er naast het coronavirus iets heel actueel is, is het wel het 

vreemdelingen- en migrantenprobleem. Met daarbij een diepgaande vraag: moet er wel van een probleem 

gesproken worden als het over migranten gaat? Zijn dat geen mensen zoals jij en ik? Dus kinderen van God 

zoals jij en ik? Jezus had er een probleem mee, maar Hij ziet in en geeft toe dat Hij fout bezig is en Hij 

bekeert zich. En God de Heer zegt dat Hij de vreemdelingen naar zijn heilige berg zal brengen en hun 

vreugde zal geven in zijn huis van gebed. Moeten wij het absoluut beter willen weten dan God de Heer en 

dan Jezus? Ik denk het niet. Ik denk veeleer dat het goed zou zijn als we ons vanuit ons geloof over de 

realiteit zouden bezinnen. Vanuit ons geloof, en vanuit niets anders. Amen. 
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