ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
23E ZONDAG DOOR HET JAAR
05-SEP-2020 T/M 13-SEP-2020
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Ez. 33, 7-9)
2-de Lezing (Rom. 13, 8-10)
Evangelie
(Mt. 18, 15-20)

ONLANGS OVERLEDEN:

N R . 2 7 11
JAAR A
WEEK 3

Als gij de boosdoener niet waarschuwt, kom Ik zijn bloed van u opeisen.
Liefde vervult de gehele wet.
Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Hennie Oude Kotte.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 05-Sep 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Moeder Teresa van Calcuta]

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 08-Sep 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 12-Sep 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[Maria Geboorte] Feest
[De heilige naam van Maria]

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
06-Sep
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
Misintenties:
Bekering
van
Riggelen-Mertens;
Lidy Scholten-Brummer;
• Intentieboek:
AchterHuisgezin;
in de kerk Mimi
bij het
Maria
altaar ligt een intentieboek,
Lenferink-Laarhuis;
Familie Oomes-Vogt.
waarin u uwOdiel
noden
en/of intenties uit dankbaarheid
kunt schrijven.
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE VIERINGEN
Deze liggen
rechts achter Géén
in de kerk.
Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Maandag
07-Sep
Viering
• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de[H.
week
aanClaver]
de pastorie
Woensdag
09-Sep 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
Petrus
(als de gastdames19:00
aanwezig
zijn)
boodschappen
en
enveloppe
met
inhoud
geven,
waarvoor dan brood
Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
en melk gekocht
Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Donderdag
10-Sep kunnen worden.
Géén Viering
Vrijdag
11-Sep
09:00 Als
Eucharistieviering
voor gezinnen
die08:45
in echteLauden
nood verkeren.
u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Zondag
13-Sep
10:00
Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
TheisLord’s
Choir
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag
welkom.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.

SAM’S KLEDINGACTIE

WATER VOOR MEER WEERBAARHEID IN ETHIOPIË

De vrijwilligers van Sam’s kledingactie steunen noodhulpprojecten van Cordaid met het
inzamelen van kleding. Dankzij hun meest recente actie kan Cordaid duizenden Ethiopiërs
helpen die het slachtoffer zijn van droogte en conflict.
In Liben, een onherbergzaam en afgelegen gebied in het zuidoosten van Ethiopië, heerst sinds
2016 een conflict tussen de mensen van Oromo-afkomst en Somalische gemeenschappen.
Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de etnische spanningen en de regionale
overheid is ineen gestort. De extreme en langdurige droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, verergert
de conflicten om het nog beschikbare land.
Meer informatie:
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/water-voor-meer-weerbaarheid-in-ethiopie/
St.-Georgiusbasiliek
Zaterdag 19-sep-2020 10-12 uur
St.-Jozefkerk
Zaterdag 10-okt-2020 10-12 uur
Doe mee met de Digitale Collecte 06-sep-2020
• Scan de QR-Code met uw mobiel.
• Volg de link die in beeld komt .
https://tikkie.me/pay/3ff5rjhteipiple2p3n1
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

VIERINGEN IN DE R.-K. KERK

B LAD 2

CORONA

Verantwoord en veilig naar de kerk; heeft u of een van uw huisgenoten klachten

!!! BLIJF THUIS !!!
Denk aan de gezondheid van uw medeparochianen.
Tot Slot:
Toilet is niet beschikbaar.

Deelname vieringen op eigen risico.

ZUSTERS EN BROEDERS,
Het zijn moeilijke tijden voor de wereld en voor de Kerk. De wereld kreunt onder een virus dat
onuitroeibaar lijkt, de Kerk kreunt onder ongeloof, vervolging, priestertekort en nog zoveel andere dingen.
En tegen dat alles brengt Jezus: ‘Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun
midden.’
Het is een uitspraak die ons als muziek in de oren moet klinken. Ze toont aan dat Jezus niet ver van ons af
is, maar midden onder ons. En ze toont ook aan dat we niet eens met een grote groep moeten zijn, twee of
drie volstaan. Wijzelf en de Kerk moeten dus niet wanhopen, integendeel. Maar we moeten wel in Jezus’
Naam verenigd zijn, we moeten dus naar zijn woorden en daden willen leven, anders kan Hij niet in ons
midden zijn.
En dat is niet altijd gemakkelijk, want het is niet omdat je maar met twee of drie bent dat alles in vrede
verloopt. Soms lijkt het zelfs moeilijker om met twee of drie samen te blijven in doen en denken dan met
een grote groep. Daar lijkt veel meer anders denken en anders doen aanvaard te worden, wellicht uit angst
voor tegenwerking en negatieve reacties binnen de groep.
Dat sluit niet uit dat er toch problemen kunnen ontstaan, maar dat niemand een poging doet om ze aan te
pakken. Precies daarover gaan de lezingen van vandaag. ‘Gij mensenkind, als wachter heb ik u
aangesteld over het volk.’ Zo luidt het in de eerste lezing. En in het evangelie zegt Jezus: ‘Wanneer uw
broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht.’ Misschien klinkt ons dat niet goed in de
oren, want wij, Vlamingen, wij zwijgen liever. Laat ieder maar zijn eigen ding doen, is onze slogan.
Nochtans, Vlaming of niet, ook wij zijn als wachter over anderen aangesteld, en ook wij moeten als
christenen onze naaste aanspreken als hij of zij in de fout is gegaan. Dat doen we toch ook met onze
partner, onze kinderen en kleinkinderen, niet om hen af te breken, maar uit liefde en uit zorg.
En uit die zorg kunnen we ook iets leren. Misschien maken we het geregeld mee dat er iets negatiefs
gezegd wordt over iemand anders, bijvoorbeeld dat hij of zij veel te weinig aandacht heeft voor zijn of haar
gezin, ouderen of zieken in de familie. Of dat hij of zij altijd overtuigd is van het eigen groot gelijk en nooit
naar anderen luistert. Of dat hij of zij een egoïst is. We horen dikwijls zoveel negatieve dingen over
anderen. Welnu, we zouden ons dan altijd moeten afvragen of dat ook niet van ons kan gezegd worden.
Ons dus afvragen: Maak ik die fout niet zelf? Hoelang is het geleden dat ik mijn zieke buur bezocht heb?
Luister ik wel naar anderen, of luister ik alleen naar mezelf? En met zulke zelf-vragen kunnen we blijven
doorgaan. We zouden er alleen maar betere mensen en betere christenen door worden.
Lees verder:

https://preken.be/a/door-het-jaar/23/13377-23e-zondag-door-het-jaar-a-2020

©EREIKBAARHEID
https://preken.be/a/door-het-jaar/23/13377-23e-zondag-door-het-jaar-a-2020
B
PASTORAAL TEAM
MEDEWERKERS
OVERLIJDEN / UITVAART
Pastoor:
Parochiecatecheet:
06 1266 2672
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
Diaconaal Assistent:
Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
Zusters en broeders, om te eindigen iets heel
anders.
Op
20
juli
publiceerde
de
Vaticaanse
Congregatie
Mw. Annette ter Ellen
06 2222 5446
voor de Clerus een document over hoe een parochie moet werken. De belangrijkste richtlijn daarin luidt dat

PASTORALE
HULP
Senkel
T.-JORISPAROCHIE
een priester een parochie mag leiden. Leken mogen dat niet. Je kan daar alleen maar
uit afleiden

Ldat
OCATIE
EORGIUSdieAdres:
Boddenstraat
76; de7607BN
Almelo niet kennen, anders zouden ze06
de G
mensen
dat geschreven
hebben
heilige Schrift
weten
8379dat
6183
Gastvrouwen:
maandag,
woensdag
en
van
09:30-11:30.
Jezus gezegd heeft: ‘Waar er twee of drie verenigd zijnvrijdag
in mijn
Naam,
daar ben Ik in hun midden.’
Hij
heeft
ofwel
Ldaar
OCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat
7603XH
niet aan toegevoegd
dat één van die111,
twee
of drie Almelo
een priester moet zijn. Kennis van de06
heilige
Schrift
1266 2672
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30-11:30.

had hun ook bijgebracht dat er onder Jezus’ apostelen helemaal geen priesters waren, alleen maar leken.
Ook hadden ze dan geweten dat het juist door toedoen van de hogepriesters was dat Jezus vermoord

