ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
14E ZONDAG DOOR HET JAAR
04-JUL-2020 T/M 12-JUL-2020
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Zach. 9, 9-10)
2-de Lezing (Rom. 8, 9. 11-13)
Evangelie
(Mt. 11, 25-30)

NR. 2702
JAAR A
WEEK 2

Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

ONLANGS OVERLEDEN:
Gerrit de Vries; Jan Kruijs; Piet Arts; Siny Löwik-Vrerink.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 04-Jul 18:30
Misintenties:

Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 07-Jul 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 11-Jul 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

MEDEDELINGEN
ST.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
05-Jul 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kleine
kaarsjes
staan
in
geringe
mate
wel
in
de
Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Misintenties: Mimi van Riggelen-Mertens; Odiel Lenferink-Laarhuis; Bekering van een huisgezin;
• Intentieboek:
Achter
in de kerk bijen
het
Maria altaar
ligt steun
een intentieboek,
Ouders
Hendriks-Brok
dochter
Mia; Om
in een moeilijke situatie.
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
Zaterdag 11-Jul 15:00 Herdenkingsdienst in besloten kring.
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE
VIERINGEN
Deze liggen
rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Maandag
06-Jul
18:45 U Vespers
Eucharistieviering
Maria
Goretti]
• Boodschappenmand:
kunt ieder19:00
weekend
in de kerk en door de[H.
week
aan
de pastorie
Woensdag 08-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
en melk gekocht
is een Eucharistieviering
project van de gezamenlijke
kerken vanvan
Almelo
en bestemd
Donderdag
09-Jul kunnen
08:45 worden.
LaudenDit09:00
[HH. Martelaren
Gorcum]
Feest
voor
gezinnen
die
in
echte
nood
verkeren.
Als
u
kunt,
help
dan
door
geld
te
storten
op
bankrekening
Vrijdag
10-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
NL29 RABO
010210:00
1592 54Eucharistieviering
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
bedrag is welkom.
Zondag
12-Jul
Mgr. Ieder
Woolderink
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.

PASTORIE

AANWEZIGHEID GASTVROUWEN

• St. Georgiusbasiliek:
• St.-Jozefkerk:

JULI-2020

maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 11:30 uur.
dinsdag en zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur.

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: Aanmelden bij gastdames 0546 813 298
(maandag, woensdag en vrijdag 09.30 -11:30 uur)
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl
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/q5thp74j74bfdsjsnegr
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

‘Dan kondigt uw koning vrede af onder de volkeren.’
Zusters en broeders, het is maar een heel kort zinnetje uit de eerste lezing, maar het bevat een woord waar
we spijtig genoeg alleen maar kunnen van dromen, en dat is vrede.
Immers, hoe kan je spreken van vrede als je weet dat Trump het dertig jaar oude wapen- en
kernwapenverdrag tussen Rusland en Amerika zonder meer opblaast? Als gevolg daarvan doet Rusland
natuurlijk hetzelfde. Die andere meer en meer gevaarlijke grootmacht China wil zelfs niet eens praten over
zulke verdragen, maar wil alleen nog uitdagen en onderdrukken. En er is nog zoveel meer. Er zijn de
oorlogen in Syrië, Jemen en Libië die al jaren aanslepen. Er zijn de gestoorde heersers in Amerika, Brazilië,
Rusland, China, Turkije, Iran, Saoedi-Arabië, Noord-Korea, Venezuela en zoveel andere landen, die niets
geven om vrede, integendeel, ze zetten zich alleen in voor macht en nog meer macht, en voor haat en
tweedracht. Met als gevolg dat er vandaag wereldwijd tachtig miljoen vluchtelingen zijn, en dat
nationalisme, racisme, populisme en nog zoveel andere volgelingen van nazisme, fascisme en communisme
steeds meer de norm worden.
Maar het is niet alleen de wereldvrede die bedreigd wordt, ook de vrede tussen mensen onderling maakt
moeilijke tijden door. Zoveel oude en nieuwe gezinnen breken, gewezen partners haten elkaar dikwijls net
niet, kinderen breken met hun ouders, ouders breken met hun kinderen, burenruzie, dorpsruzie … er zijn
zoveel varianten van onvrede.
Maar er is niet alleen onvrede, oorlog en machtswellust, integendeel, er zijn ook miljoenen mensen van wie
Jezus in het evangelie zegt: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen
gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt geopenbaard.’ Met die
wijzen en verstandigen verwijst Hij naar de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën die zichzelf te knap
en te belangrijk vonden om te luisteren naar zijn woorden van liefde en vrede. Net zoals de machthebbers
van vandaag zichzelf te geniaal en te belangrijk vinden om te luisteren naar woorden van liefde en vrede.
Dat willen eenvoudige mensen juist wél, want ze zijn helemaal niet op zoek naar macht, uitbuiting en
onderdrukking, integendeel, ze moeten die tirannie ondergaan. Het is dus niet verwonderlijk dat Jezus zegt:
‘Kom allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. Neem mijn juk op en leer van Mij, want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is
licht.’
Jezus’ juk is dus geen zwaar gareel dat ons belast, en nog minder is het de druk en de dwang van de wereld
en de maatschappij waarin we leven. De druk en de dwang van de tirannie van zoveel gestoorde
machthebbers, van het eigen groot gelijk, van racisme, van egoïsme, van macht en van zoveel andere jukken
waaronder mensen gebukt gaan. Zo is Jezus’ juk echter helemaal niet, integendeel, het is een mantel van
liefde en vrede die zich over ons uitspreidt.
Zusters en broeders, weet je waar we moeten voor oppassen? Dat we misschien liever bij de zogezegde
wijzen en verstandigen horen dan bij de kleinen en de eenvoudigen. Dat we onszelf dus te knap en te
zelfstandig vinden om naar iemand te luisteren. God de Heer houdt niet van zulke menselijke trots. Hij kiest
voor eenvoud, nederigheid, liefde en vrede, want Hij is liefde, en die is veel toegankelijker voor eenvoud en
nederigheid dan voor zelfoverschatting en zelfverheerlijking. Jezus’ aanbod om zijn juk op te nemen is dus
geen rustpauze na een vermoeiende dag, maar een oproep tot navolging van zijn woorden en daden van
liefde en vrede, want die brengen rust zich mee. Een rust die we in deze zomerse vakantietijd best kunnen
gebruiken en waar we echt van kunnen genieten. Laten we die rust zeker niet missen. Amen.
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

06 1079 3062
06 2222 5446

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
en
Overlijden

06 1266 2672
Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
St.-Jorisparochie

