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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Sir. 27, 30-28, 7) Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij erom bidt,  

uw eigen zonden kwijtgescholden.  
2-de Lezing (Rom. 14, 7-9) Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.  
Evangelie (Mt. 18, 21-35) Neen, ik zeg u, vergeef niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal.  

ONLANGS OVERLEDEN: Hennie Oude Kotte.  

Doe mee met de Digitale Collecte 13-sep-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobie l.  

• Volg de link die in beeld komt . 

https://tikkie.me/pay/lmnm9fq3qadu7d95nr48  

U kunt ook telebankieren.  
Maak een bedrag over naar  

NL89 RABO 0102 1000 71 

t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 12-Sep 18:30 Eucharistieviering [De heilige naam van Maria]  
   Mgr. Woolderink  

Jaargedachtenis:  

Misintenties:  Martin ten Hooven; Rian Busscher-Goossen.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 15-Sep 19:00 Eucharistieviering [Onze lieve Vrouw van Smarten]  
Zaterdag 19-Sep 18:30 Eucharistieviering [H. Januarius] Mgr. Woolderink  

Zondag 20-Sep 13:30 Doopviering  

 

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 13-Sep 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  

Jaargedachtenis: Annie lucas-Leus.  

Misintenties:  Bekering Huisgezin; Lidy Scholten-Brummer; Ben Hulshof; Henriëtte Boerhof-Fiselier.  

Ouders Hendriks-Brok en dochtertje Mia.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 14-Sep 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [Kruisverheffing]  Feest  
Woensdag 16-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Cornelius en Cyprianus]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 17-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Lambertus]  
Vrijdag 18-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 20-Sep 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Zondag 20-Sep 12:00 Doopviering  

 

WERKGROEP MEDITATIEVE WANDELINGEN N.O.TWENTE THEMA - HERFSTDRADEN 

Zaterdag 03-okt-2020; verzamelen 09.30 uur St.-Simon en Judaskerk, Ootmarsumsestraat 140 te Tilligte. 

Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door prachtige omgeving van dit kleine dorp 

tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals u van ons gewend bent, wordt op ‘n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie 

en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor uitleg en/of meditatie.  

Rond het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.  

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen:  vangalenmarjan@gmail.com  

Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden.. 

Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.  

 

https://tikkie.me/pay/lmnm9fq3qadu7d95nr48
https://tikkie.me/pay/lmnm9fq3qadu7d95nr48
mailto:vangalenmarjan@gmail.com


 
 

 

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 

‘WROK EN GRAMSCHAP ZIJN IETS AFSCHUWELIJKS, ALLEEN EEN ZONDAAR BLIJFT ERMEE LOPEN.’  

Zusters en broeders, meer dan tweeduizend jaar oud zijn deze woorden van Jesus Sirach, maar ze klinken 
bijzonder hedendaags. Immers, voortgaand op wat er dagelijks via Facebook, twitter, Instagram, google, 
You Tube en nog zoveel andere sociale media de wereld wordt ingezonden, lopen er vandaag miljoenen 
zondaars rond. Je schrikt je gewoon te pletter door wat je allemaal leest: heel dikwijls vreselijke uitingen 
van haat, wrok, aanzetten tot geweld, zelfs moord en zelfmoord. Mildheid en gematigdheid zijn dikwijls 
heel ver te zoeken. En hoe invloedrijk dit alles is, zien we in de Verenigde Staten. Daar is de president er 
door zijn haat- en leugencampagnes op goed drie jaar tijd in geslaagd het land zodanig te polariseren dat 
het alleen nog bewoond wordt door mensen die elkaar zozeer haten dat ze wellicht nooit meer tot 
eerlijkheid en wederzijds respect zullen komen. 

Maar niet alleen de Verenigde Staten zijn ziek, want hardvochtigheid, vijandschap, repressie en meer van 
die vreselijke dingen steken overal de kop op. Relaties worden niet meer opgebouwd, maar afgebroken, 
zodat de wereld en de maatschappij meer en meer onleefbaar worden, en het moeilijker wordt om 
onbezorgd en gelukkig te zijn. 

Het is vanuit die optiek dat we Jesus Sirach en Jezus moeten begrijpen. Zij wijzen allebei dezelfde weg 
aan om al dat onheil af te wenden, en dat is vergeven. Een andere weg is er niet, behalve die van niet 
vergeven. Dus moeten we ons afvragen welke weg wij bewandelen:  die van wrok, haat, verbittering en 
vijandschap, of die van vrede en vergeving. We weten dat vergeven niet altijd gemakkelijk is. Daarom is 
het goed dat wij onszelf geregeld in vraag stellen en ons in alle eerlijkheid afvragen of wij wel zo goed zijn 
als we ons voordoen. Of wij nooit andere mensen kwetsen, pijn doen, zwart maken, benadelen en meer 
van die dingen die ons kwaad maken als wij ze zelf moeten ondergaan. En als we zulke dingen wél doen, 
moeten wij dan geen vergeving krijgen? Maar als wij vergeving moeten krijgen, moeten wij anderen dan 
ook niet vergeven? Natuurlijk moeten we dat doen. 

We mogen daarbij niet vergeten dat anderen kunnen vergeven ook voor onszelf ontzettend belangrijk is, 
want als we het niet doen, blijven we ronddolen in haat en in wrok, en probeer in zo’n situatie maar eens 
gelukkig te zijn. Maar vergeven is niet alleen een zaak van het hart, maar ook van het verstand. Jezus 
geeft daar een prachtig voorbeeld van. Een heer scheldt een dienaar de reusachtige schuld van 
tienduizend talenten kwijt, maar die man komt er zelf niet toe een andere dienaar die hem honderd 
denariën schuldig is zelfs maar uitstel van betaling te gunnen. En dat is echt niet verstandig, want uit 
verontwaardiging trekt de heer daarom zijn kwijtschelding in en wordt hij aan beulen overgeleverd tot hij 
zijn hele schuld betaald zal hebben. Wat trouwens onmogelijk is, want tienduizend talenten kwam in die tijd 
neer op zestig miljoen daglonen, wat op zijn beurt neerkomt op tweehonderdduizend jaar werken, en 
zolang zal die knecht zeker niet leven.  

Lees verder: https://preken.be/a/door-het-jaar/24/13380-24e-zondag-door-het-jaar-a-2020  

 

Zusters en broeders, vergeving is een zaak van hart en verstand, en als wij niet willen of kunnen vergeven, 
moeten we er niet op rekenen dat anderen dat wél zullen doen als we in de fout gaan. Vergeven is 
trouwens ook een van de mooiste cadeaus die wij als christenen te bieden hebben, en dat geschenk wordt 
elke dag waardevoller, want in deze maatschappij en in deze wereld die de weg lijken op te gaan van haat 
en tweedracht wordt vergeven echt uitzonderlijk. Bijna zo uitzonderlijk als de kwijtschelding van kolossale 
schuld in het evangelie. Een schuld die zo kolossaal is dat ze zelfs niet meer te begrijpen is. Menselijk 
gezien dan toch, maar ze wordt wel begrijpelijk als we weten dat die heer staat voor de Heer onze God. Hij 
is altijd klaar om te vergeven, om nieuwe kansen te geven, om liefde als enige wapen te gebruiken, ook als 
we de ergste fouten maken. Hoe goed zou het zijn als wij ons aan Hem zouden spiegelen, als liefde dus 
ook bij ons het enige wapen zou zijn. Het wapen dat ons sterk maakt in goedheid, zo sterk dat we kunnen 
vergeven zoals God de Heer ons vergeeft als we in de fout gaan. Laten we zo goed en zo sterk proberen 
zijn, zodat we niet als zondaars met onze wrok en gramschap blijven lopen. Amen. 

 
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 

https://preken.be/a/door-het-jaar/24/13380-24e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/water-voor-meer-weerbaarheid-in-ethiopie/

