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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jes. 45, 1. 4-6) Ik heb Cyrus bij zijn rechterhand genomen om de volkeren voor hem neer te werpen.
2-de Lezing (1 Tess. 1, 1-5b) Wij gedenken uw geloof, uw liefde en hoop.
Evangelie
(Mt. 22, 15-21) Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Vrijdag

09-Okt

Theo Joseph (Theo) Rödel. Hij werd 87 jaar.
Condoleren/afscheid was dinsdag 13 oktober in de St.-Jozefkerk.

ONLANGS OVERLEDEN:

Netty Krosse-Hutjes; Henk Rikmanspoel.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 17-Okt 18:30
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 20-Okt 19:00
Zaterdag 24-Okt 18:30

Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Mariaviering
Eucharistieviering

Mw. Van Soesbergen
Mgr. Woolderink

Mariamaand oktober elke dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed.
M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
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Mariakapel:
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Lidy Scholten-Brummer;
Overleden echtgenoot;
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voorintentieboek,
Veronique en Laurence.
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uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
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18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H.H. Johannes de Brébeuf,
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Isaac Jogues en metgezellen]
• Boodschappenmand:
kunt ieder09;00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
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20-Okt 08.45 U Lauden
Eucharistieviering
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boodschappen
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met
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een project van
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Woensdag
21-Okt
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[Z.
Keizer
Karel
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten I]
op bankrekening
Heilig Sacrament
NL29 RABO 010219:00
1592 54Vespers
t.n.v. “DeUitstelling
Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
Donderdag 22-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Johannes Paulus II]
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Vrijdag
23-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Johannes van Capestrano]
Zondag
25-Okt 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Eerste Heilige Communie

https://stjorisparochie.nl /
Zondagsvieringen Georgiusbasiliek zijn live te volgen op YouTube; [St Joris Almelo]
Voor Actuele Regels Kerkbezoek; zie onze website:

Per viering maximaal 30 personen. Aanmelden via secretariaat; email: secretariaat@stjorisparochie.nl
mobiel: 06 3128 2344 (Bij voorkeur donderdag tussen 09.45-10.45 en 12.30-14.00 uur)
De volgende vieringen zijn besloten; belanghebbenden ontvangen een uitnodiging:
Zondag
25-okt Eerste Heilige communie
10.00 Georgiusbasiliek
Maandag 02-nov Allerzielen 18:00 Jozefkerk 19.30 Georgiusbasiliek

De vieringen in de Georgiubasiliek zijn live te volgen op YouTube; [St Joris Almelo]
Doe mee met de Digitale Collecte
18-Okt-2020
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/j1l5it2qqp3h4jujst37
U kunt ook telebankieren.
Maak een bedrag over naar

NL89 RABO 0102 1000 71
t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte
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B LAD 2

Zusters en broeders,
Belastingen … ik denk dat niemand dat woord graag hoort, laat staan graag belastingen betaalt. Dat is nooit anders
geweest, ook niet in de tijd van Jezus, toen de belastingen naar de Romeinse keizer gingen. Vandaar de vraag van de
farizeeën en de Herodianen. Die kunnen elkaar niet uitstaan, want de farizeeën zijn trouwe joden, de Herodianen zijn
hovelingen van Herodes Antipas, en dat is een vazal van de Romeinse keizer, dus een landverrader. Maar ze hebben
één ding gemeen: ze kunnen Jezus niet uitstaan, dus willen ze Hem pakken met een strikvraag: Of er nu wel of niet
belastingen moeten betaald worden aan de keizer. Zegt Jezus ja, dan is Hij volgens de farizeeën een landverrader, zegt
Hij nee, dan is Hij volgens de Herodianen een oproerkraaier die vervolgd moet worden.
Zoals zo dikwijls ontwijkt Jezus de vraag op een schitterende manier. ‘Wiens beeld en opschrift staat er op de munt?’,
vraagt Hij, en zij kunnen niet anders dan antwoorden: Van de keizer. Waarop Hij antwoordt: ‘Wel, geef dan aan de
keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.’ En daar staan ze met hun mond vol tanden, want de
keizer is tijdelijk, en die belastingen komen hem maar toe zolang hij leeft, maar God is eeuwig, en iedereen moet
Hem altijd dienen, dus ook zijzelf en de keizer.
‘Geef aan God wat God toekomt.’ Maar wat geef je aan God? Misschien hebben we die vraag zelf al gesteld, zonder te
beseffen dat het antwoord heel eenvoudig is, namelijk: leven naar het enige gebod dat Jezus ons gegeven heeft:
Bemin God bovenal en uw naaste zoals uzelf.
Bemin God bovenal, dus ook boven afgoden als macht, geld en bezit, en boven mensen die zichzelf als ongelofelijke
supermensen beschouwen. Vooral de politieke wereld barst vandaag van zulke zelfverklaarde goden die maar goed
zijn in drie dingen, en dat is zichzelf aanbidden, hun volk beliegen en de wereldvrede in gevaar brengen. Nee, van
zulke zelfverklaarde goden moeten we zeker niet houden. Wel van God de Heer. En dat doe je als je zijn liefde
centraal stelt. Als je dus aandacht hebt voor je naaste, als je echt iets doet voor mensen in nood, al is het alleen maar
bezoeken, luisteren, boodschappen doen. Als je een glimlach kunt geven als er nood aan is. Als je zorgt voor je gezin
en je familie, en je inzet voor Kerk en geloof. Als je een steen wilt zijn om Gods Kerk mee op te bouwen. Als je zijn
hart, ogen, oren, handen en voeten wilt zijn. Dan hou je echt van God.
En hoe hou je van jezelf? Dat doe je als je goed voor jezelf zorgt, geen ruzie zoekt, maar liefde en vrede. Als je jezelf
geen onmogelijke dingen oplegt die je kapot kunnen maken. Als je tijd hebt voor rust en ontspanning, en zelfs voor
een dagje niksen. Als je geen domme dingen doet, niet aan drank en drugs zit. Als je in vrede leeft met jezelf en je
medemensen. En als we evenveel van onze naasten houden als van onszelf, zijn we echt goed bezig. Want dan
respecteren we hen zoals ze zijn, eisen we geen onmogelijke dingen, laten we hen niet in de steek als ze in nood zijn,
zoeken we altijd naar vrede.
Evenveel van onze naaste houden als van onszelf slaat zeker direct op vandaag, want het is Missiezondag. De
prachtige missieslogan drukt heel mooi Jezus’ enige gebod uit. ‘Van harte’, luidt het. Van harte mee willen leven met
Liberia, een doodarm West-Afrikaans land dat de voorbije jaren zeer zwaar getroffen werd door burgeroorlogen en
door het ebolavirus, en dat is nog vreselijker dan het coronavirus, waar het land ook door getroffen wordt. Een van de
gevolgen van al die miserie zijn de enorm veel weeskinderen die er alleen voor staan. Velen onder hen zien vandaag
geen andere uitweg dan de schoolbank te verlaten om aan het werk te gaan, onderbetaald natuurlijk. Jonge meisjes
zoeken heil in een huwelijk met een oudere man, maar stoten daar vaak op uitbuiting of mishandeling. Gelukkig steunt
de Liberiaanse Kerk weeshuizen die liefdevol voor die weeskinderen willen zorgen, en het is daarvoor dat onze hulp
gevraagd wordt.
Zusters en broeders, straks / soms zingen we als offerandelied: ‘Wij dekken de tafel met brood en met wijn, maar laat
uwe liefde ons voedsel zijn.’ Wat zouden we goede christenen zijn als heel ons doen en denken inderdaad door Gods
liefde gevoed zou worden, en wat zou de wereld een aards paradijs zijn als alle mensen zich door die liefde lieten
voeden. Maar we weten dat dit alleen maar een heel mooie droom is. Het zou goed zijn als die droom straks bij de
omhaling bij ons wél werkelijkheid zou worden. Als Gods liefde ons dus echt zou voeden, want dan zouden we onze
naasten in Liberia van harte ondersteunen. Moge het zo zijn. Amen.
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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

06 8379 6183
ofwel
06 1266 2672

