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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 55, 6-9) Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.  
2-de Lezing (Fil.1, 20c-24. 27a) Voor mij is het leven Christus.  
Evangelie (Mt. 20, 1-16a) Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Vrijdag 11-Sep Antoinette Francisca (Netty) Krosse-Hutjes. Zij werd 96 jaar.  
  De uitvaartviering was vrijdag 18 september in de St.-Georgiusbasiliek. 

ONLANGS OVERLEDEN: Hennie Oude Kotte.  

Doe mee met de Digitale Collecte 20-sep-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/joknro3o0j5cka5h3elb 

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 19-Sep 18:30 Eucharistieviering [H. Januaris]  
   Mgr. Woolderink  

Jaargedachtenis:  

Misintenties:  Martin ten Hooven.  

Zondag 20-Sep 13:30 Doopviering  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 22-Sep 19:00 Eucharistieviering [H. Mauritius]  
Zaterdag 26-Sep 18:30 Eucharistieviering [HH. Cosmas en Damianus]  
   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 20-Sep 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: Trees Schoot Uiterkamp.  

Misintenties:  Bekering Huisgezin; Hans Volkering; Lies Bos; Lidy Scholten-Brummer;  

Voor een overleden echtgenoot; Frans Oude Lansink.  

Zondag 20-Sep 12:00 Doopviering  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 21-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Matteüs]  Feest  
Woensdag 23-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H.Pius van Pietrelcina] (Padre Pio) 
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 24-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 25-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 27-Sep 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   
 

BEZINNINGSDAG WOENSDAG 04-NOV-2020 

De Bezinningsdag op woensdag 4 november kan dit jaar helaas 

NIET doorgaan vanwege Corona.  

Wij hopen u volgend jaar weer te ontmoeten in Het Meulenbelt, 

en wensen u een goede gezondheid.  
Namens de werkgroep bezinningsdag. 

 

https://tikkie.me/pay/joknro3o0j5cka5h3elb
https://tikkie.me/pay/lmnm9fq3qadu7d95nr48


 
 

 

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 

‘Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen – is de Godsspraak van de Heer.’ 

Zusters en broeders, het zijn woorden uit de eerste lezing, en ze verwoorden perfect waarom de parabel in 

het evangelie langs alle kanten botst met menselijke gedachten, maar niet met Gods gedachten, want die 

zijn helemaal anders dan de onze. Naar menselijke normen kan die parabel inderdaad niet door de beugel 

van wat wij als normaal en rechtvaardig aanvoelen. 

Want hoe kan dat nu. Arbeiders die één uur gewerkt hebben, worden evenveel betaald als arbeiders die elf 

uur gewerkt hebben. Die zijn daar natuurlijk niet blij mee, maar eigenlijk moeten ze niet reclameren, want 

ze krijgen precies wat ’s morgens afgesproken was, namelijk één denarie, en dat was in die tijd het normale 

loon van een dagarbeider. Nog moeilijker wordt het wanneer de wijngaardenier zegt: ‘De laatsten zullen de 

eersten, en de eersten de laatsten zijn’, want dat botst helemaal met menselijk denken en menselijke logica. 

De praktijk leert ons immers dat de eersten normaal genomen meer hebben dan de laatsten. De eersten in de 

wedstrijd, in de klas, aan de universiteit, in de politiek …: hun prijzen zijn mooier, hoger, waardevoller … 

dan die van de laatsten. Even logisch is dat wie langer werkt ook meer betaald wordt dan wie minder lang 

hetzelfde werk doet. Dat is rechtvaardig. Hetzelfde geldt voor wie meer verantwoordelijkheid draagt. Ook 

hij of zij wordt meer vergoed. Dat is allemaal menselijke logica, dus ook menselijke praktijk. 

 
Lees verder: https://preken.be/a/door-het-jaar/25/13382-25e-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. 

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

 

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

 

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

 

MUZIEK & SFEER LINKERS IN CONCERT! ZONDAG; 27-SEP-2020 15.30 UUR 
Op zondagmiddag 27 september vindt een wel heel bijzondere uitvoering plaats in de serie 

Muziek en Sfeer. In de sfeervolle St. Georgiusbasiliek zal de jonge en nu al beroemde 

trombonist Arjan Linker optreden. Net student klassiek trombone en compositie aan het 

Conservatorium van Amsterdam ontving hij reeds de Koninklijk Conservatoriumprijs voor 

Jonge Componisten en de Drentse Talentprijs Cultuur.  

Zijn muziek werd uitgevoerd door onder meer het Metropole Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble - met wie hij 

als solist optrad in Het Concertgebouw. Als oprichter, trombonist en componist is Arjan betrokken bij het  

crossover-ensemble Nachtlicht en als medeoprichter bij het Nymphéas Trombone Quartet.  

In dit concert zal hij uiteraard zijn  eigen spannende en uitdagende composities spelen, maar hij zal ook samenspelen 

met organist Henk Linker en mezzosopraan Valeria Boermistrova.  

U kunt spontaan komen luisteren, aanmelden hoeft niet. (Info:  www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 27-Sep-2020  Aanvang 15:30 uur;  Vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

!!! REGELS RIVM ZIJN VAN TOEPASSING !!! 

 

 

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://preken.be/a/door-het-jaar/25/13382-25e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://preken.be/a/door-het-jaar/24/13380-24e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://preken.be/a/door-het-jaar/24/13380-24e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://preken.be/a/door-het-jaar/23/13377-23e-zondag-door-het-jaar-a-2020
http://www.orgel-mezzo.nl/
mailto:vangalenmarjan@gmail.com

