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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jer. 20, 7-9)
2-de Lezing (Rom. 12, 1-2)
Evangelie
(Mt. 16, 21-27)
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JAAR A
WEEK 2

Het woord van de Heer brengt mij schande en smaad.
Wijdt uzelf toe als een levende offergave.
Wie mijn volgeling wíl zijn, moet zichzelf verloochenen.

ONLANGS OVERLEDEN:

Riky Gasthuis-Langeveld; Hennie Oude Kotte.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 29-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[Marteldood Johannes de Doper]e Doper]

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 01-Sep 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 05-Sep 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Moeder Teresa van Calcuta]

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
30-Aug
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Misintenties:
Bekering
Scholten-Brummer;
Harrie
Koelle.
• Intentieboek:
AchterHuisgezin;
in de kerk Lidy
bij het
Maria altaar ligt een
intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
• Gevonden
voorwerpen:
Maandag
31-Aug
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
Deze liggen
rechts
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Woensdag
02-Sep
08:45
Eucharistieviering
19:00 U Vespers
Heilig
Sacrament
• Boodschappenmand:
kunt iederUitstelling
weekend in
de kerk
en door de week aan de pastorie
Donderdag
03-Sep 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
Gregorius
dewaarvoor
Grote] dan brood
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met[H.
inhoud
geven,
Vrijdag
04-Sep
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
vrijdag
de maand;
Heilig
voor gezinnen dieEerste
in echte
noodvan
verkeren.
Als uHet
kunt,
helpHart
dan van
doorJezus.
geld te storten op bankrekening
Misintentie: Frans van Lint; Voor een overleden echtgenoot.
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
Zondag
06-Sep 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kinderwoorddienst
We moeten
onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
oolderink
MIVA-COLLECTE

WEEKEND 29-30 AUGUSTUS 2020

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project:
“Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”
De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een
uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.
Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die
tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg
beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.
Meer informatie:

https://www.miva.nl/help-mee/collecte-2020/
Doe mee met de Digitale Collecte
• Scan de QR-Code met uw mobiel.
• Volg de link die in beeld komt .
https://tikkie.me/pay/65ahn3pearjkov04a4h7
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
30-aug-2020
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ZUSTERS EN BROEDERS,
Een tijd waarin geen enkele beperking aanvaard wordt. Een leven van onbeperkte vrijheid en onbegrensde
mogelijkheden. Iets niet kunnen, of mislukken in iets mag niet, klein en bescheiden zijn wordt evenmin aanvaard.
Want iedereen moet stoer, rijk en machtig zijn, en wie dat niet is, wie ziek is, arm of gehandicapt heeft pech, als het
allemaal al niet zijn eigen schuld is. Hoe dan ook, hij of zij moet maar voor zichzelf instaan. Oud zijn wordt ook niet
geduld, daar zijn pilletjes voor, en die kunnen alle richtingen uitgaan.
Zo’n leven was de voorbije jaren de absolute must geworden, maar kreeg ineens een flinke dreun toen de mens
geconfronteerd werd met het coronavirus. Dat bleek veel sterker dan de vanzelfsprekende macht die de mens
uitgebouwd leek te hebben. Tegen die schijnbare macht lijken ook de schijnbaar veeleisende woorden van Jezus in te
gaan: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen,’ zegt Hij. Dat klinkt zeer hard,
wellicht omdat we het automatisch verbinden met de kruis dat Jezus zelf heeft moeten dragen en waarop Hij gestorven
is. Maar zo’n kruis moeten we niet dragen, want om een goede christen te zijn moeten we echt niet doodgemarteld
worden. Het kruis dat wij moeten opnemen zou wel eens kunnen zijn dat we bereid zijn onze beperktheden en
tekortkomingen te aanvaarden, net hetzelfde als het coronavirus van ons eist. Nee, we zijn niet perfect, en we kunnen
niet alles. We hebben onze kwaliteiten, maar ook onze gebreken en tekortkomingen.
Jezus verduidelijkt trouwens wat dit kruis inhoudt. ‘Wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden,’ zegt Hij. En
opnieuw: dit betekent niet dat we moeten sterven om goede christenen te zijn. Ons leven verliezen omwille van Jezus
betekent dat we niet alleen voor onszelf leven, maar dat we Jezus’ weg willen gaan. Als we dat doen, worden we niet
meer opgezadeld met een leven van egoïsme, eigenbelang, zelfoverschatting en meer van die eigenschappen, die
uitmonden in een leven in eenzaamheid, want je leeft alleen voor jezelf, je hebt dus geen echt contact meer met je
medemensen. ‘Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen’, noemt Jezus dat. Anders gezegd: wie alleen voor zichzelf
leeft, heeft geen leven meer, vindt geen houvast meer, behalve zichzelf, en als je alleen jezelf hebt, kan je net zo goed
ergens in de Stille Oceaan heel alleen op een klein eilandje gaan wonen.
Lees verder::
https://preken.be/a/door-het-jaar/22/13375-22e-zondag-door-het-jaar-a-2020
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Meer informatie:
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/water-voor-meer-weerbaarheid-in-ethiopie/
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Valeria Boermistrova en organist Henk Linker u een zomers programma aanbieden in hun serie
onze medemensen. Laten we proberen dat zogenaamde kruis op te nemen. Amen.

Muziek en Sfeer. Zondagmiddag 30 augustus is de tweede zomerspecial gepland.
Op het programma alleen werken van Nederlandse componisten. U kunt o.a. genieten van een lichtvoetige Dick
Sanderman, een verstilde Adriaan C. Schuurman, een levendige Albert de Klerk en een indrukwekkende Jan Nieland.
©Alshttps://preken.be/a/door-het-jaar/22/13375-22e-zondag-door-het-jaar-a-2020
rode draad door het programma loopt de speciaal in deze coronatijd geschreven Missa in Simplicitate van
Hans Leenders. U kunt spontaan komen luisteren, aanmelden hoeft niet.
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 30-Aug-2020 Aanvang 15:30 uur; Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
!!! REGELS RIVM ZIJN VAN TOEPASSING !!!
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

