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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 25, 6-10a) De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle aangezichten.  
2-de Lezing (Fil. 4, 12-14. 19-20) Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft   
Evangelie (Mt. 22, 1-14 of 1-10) Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.  

ONLANGS OVERLEDEN: Netty Krosse-Hutjes; Henk Rikmanspoel.  

Doe mee met de Digitale Collecte 11-Okt-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/hu66hdjlv4eeib5746hf  

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 10-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: .  

Misintenties:  Martin ten Hooven; Brandon de Groot.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 13-Okt 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 17-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  

Mariamaand oktober elke dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed. 

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 11-Okt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis:   

Misintenties:  Bekering Huisgezin ; Lidy Scholten-Brummer.  

 

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 12-Okt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 14-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Paus Calixtus]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 15-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Theresia van Avila]  
Vrijdag 16-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Margareta Maria Alacoque]  
Zondag 18-Okt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   
 

PROTOCOL VIERINGEN IN DE R.-K. KERK 

Voor Actuele Regels Kerkbezoek; zie onze website: https://stjorisparochie.nl / 

Zover nu bekend, zijn de regels voor kerkbezoek gelijk aan die van de afgelopen weken. 

Dit betekent; houdt afstand, desinfecteer handen bij ingang, zingen niet toegestaan; registratie aanwezigen.  

(De limiet van 30 personen per viering, is, op moment van schrijven, nog NIET van toepassing op kerkbezoek.)  

 

De volgende twee vieringen zullen live te volgen zijn op: https://www.youtube.com/stjorisparochie  

• VIERING ZONDAG 25-OKT  1STE HEILIGE COMMUNIE GEORGIUSBASILIEK  

• VIERING MAANDAG 02-NOV  ALLERZIELEN GEORGIUSBASILIEK EN JOZEFKERK  

Voor deze vieringen, in de Georgiusbasiliek en Jozefkerk, ontvangen de direct belanghebbenden een uitnodiging. 

Overige personen worden toegelaten zover de dan geldende regels voor kerkbezoek dit toestaan. 

Voor wijzigingen, kijk op: https://stjorisparochie.nl / 
 

https://tikkie.me/pay/hu66hdjlv4eeib5746hf
https://tikkie.me/pay/hu66hdjlv4eeib5746hf
https://www.youtube.com/stjorisparochie


 
 

 

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 

Zusters en broeders, 

We hoorden in het evangelie een heel merkwaardig verhaal. Een koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon, stuurt 

er zijn dienaren op uit om de genodigden op te roepen, maar niemand wil komen. Wanneer andere dienaren hen 

uitnodigen, doen ze of ze niets horen, erger nog, sommigen mishandelen en vermoorden de dienaren. Maar de koning 

geeft het niet op: hij stuurt zijn dienaren nu naar de kruispunten, waar ze iedereen die er te zien is moeten uitnodigen, 

en deze keer zit de bruiloftszaal stampvol. Maar als de koning de zaal binnenkomt, ziet hij een man die geen 

feestkleren aan heeft, en die laat hij buiten gooien, want hij is daar niet op zijn plaats. 

Een merkwaardig verhaal, inderdaad. Maar natuurlijk gaat het niet om een bruiloftsfeest van een aardse koning, maar 

om een feest van het Koninkrijk van God, het Rijk van liefde en vrede. En met dat Rijk willen de genodigden niets te 

maken hebben, want het gaat in tegen hun zelfzucht, hun egoïsme, hun drang naar macht en bezit. Anderen willen wél 

op de uitnodiging ingaan, maar een van hen heeft niet door dat je iets moet doen om aan het feest te kunnen 

deelnemen, dus wordt hij niet toegelaten. 

Zoals altijd moeten wij ons afvragen wat wij in die parabel zouden doen. Gaan wij in op de uitnodiging van de Heer 

onze God? Is christen zijn echt een heerlijk feest van liefde en vrede, van ontmoeting, van vreugde en geluk, van inzet 

voor onze medemensen? Of gaan we niet in op de uitnodiging, en als we dat wel doen, zijn we dan misschien zoals die 

man die wel naar het feest wil komen, maar die te loom is om er zich ook maar een beetje voor in te spannen om er 

een echt feest van liefde en vrede van te maken, niet  alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn medemensen? 

En om het op nu toe te passen: zijn we er ons van bewust dat we momenteel op het bruiloftsfeest van de Heer zitten? 

Het feest waaraan we mogen deelnemen in Jezus’ naam. Het feest waarin we samen bidden en zingen, samen luisteren 

naar Jezus’ woorden en zijn daden in ons opnemen, zodat we er ook kunnen naar leven. En gaan we straks als 

lachende mensen naar huis, zo gelukkig dat, als iemand ons vraagt waarom we zo lachen, we zullen antwoorden: 

‘Omdat ik van  een geweldig feest kom, een feest waardoor ik alle miserie kan vergeten en waardoor ik over alle pijn 

en lijden heen gelukkig kan zijn. Een feest waardoor ik mijn egoïsme vergeet en geluk kan uitstrooien rondom mij. 

Een feest van Gods Rijk van liefde en vrede.’ Of wordt het niets van dat alles, en zitten we maar te wachten tot de 

viering voorbij is en we weer ons eigen ding kunnen doen, zonder ons ook maar iets van Gods liefde en vrede aan te 

trekken? 

Zusters en broeders, het bruiloftsfeest in het evangelie is een feest van overvloed, van ‘vette spijzen en belegen 

wijnen’, zegt Jesaja, van ‘geslachte ossen en vetgemest vee’, zegt Jezus.Hoe gaan wij om met dat feest  met al die 

overvloed? Gaan we in op de uitnodiging van God de Heer, of doen we, zoals al die genodigden, liever ons eigen 

ding? En als we ingaan op de uitnodiging, verdelen we dan de overvloed in ons dagelijks leven? De overvloed van 

liefde en de vrede van de Heer. De vreugde dat de Heer bij ons is, en dat we Hem kunnen uitdragen in ons leven, in 

het besef dat we er nooit alleen voor staan, dat Hij onze tranen wist en de pijn van ons wegneemt. Dat Hij ons draagt 

in alle nood. En leeft tegelijk het bewustzijn dat we die overvloed van liefde en vrede moeten delen met onze 

medemensen, zeker met onze medemensen in nood. Met mensen die getroffen worden door covid-19, met mensen die 

voor alles alleen staan, die depressief zijn, die moedeloos zijn, die zich verlaten voelen. Met zoveel mensen die 

wachten op een klein gebaar, op wat aandacht, op respect, op hulp, zelfs op een simpele ‘goeiendag’ als we ze 

passeren. Kleine dingen die samen uitmonden in een feest van liefde en vrede. 

Zusters en broeders, laat ons christen zijn niet stoppen bij het verlaten van de kerk, maar laat het pas dan echt 

beginnen. Laten we in ons dagelijks leven dus werk maken van het bruiloftsfeest waaraan wij mogen deelnemen, en 

laten we nooit vergeten dat we horen bij degenen die daartoe geroepen en uitverkoren zijn. Amen.   
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