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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Spr. 31,10-13. 19-20. 30-31) Roemt haar om de vrucht van haar handen.  
2-de Lezing (1 Tess. 5, 1-6) De dag des Heren komt als een dief in de nacht.  
Evangelie (Mt. 25, 14-30 of 14-15. 19-20) Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Vrijdag 06-Nov Wubbe Stoffer Wubs. Hij werd 88 jaar.  
 De afscheidsviering was donderdag 12 november in besloten kring in de St.-Georgiusbasiliek. 

ONLANGS OVERLEDEN: Theo Rödel; Marianne van Mourik; Hans Besselink.  

Doe mee met de Digitale Collecte 15-Nov-2020 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/kud84dance2knkv1d887  

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 14-Nov 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: Henk Grobben  

Misintenties:  .  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 17-Nov 19:00 Eucharistieviering [H. Elisabeth van Hongarije]  
Zaterdag 21-Nov 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink [Opdracht van de heilige Maagd Maria] 

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 15-Nov 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink [H. Albertus Magnus]  

Jaargedachtenis: Theo Koperdraat  

Misintenties:  Bekering van een Huisgezin; Lidy Scholten-Brummer; Eef Timmermans.  

 

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 16-Nov 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Margarita van Schotland]  
Woensdag 18-Novt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  
   [Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 19-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 20-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 22-Nov 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink [Christus Koning van het Heelal]  

GEEN GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.  
Gezien de ontwikkelingen rondom Corvid-19 zijn vanaf maandag 09-nov t/m vrijdag 20-nov, geen 
gastvrouwen aanwezig op de locaties. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.  

ONLANGS OVERLEDEN: Henk Rikmanspoel; Theo Rödel; Marianne van Mourik.  

Nationale Jongerencollecte Weekend van 21 en 22 november 2020  
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van 
landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen 
aartsbisdom. Ook in deze bijzondere coronatijd met veel beperkingen bieden 
we jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar activiteiten aan.  
Dit doen we online of kleinschalig op locatie als de maatregelen dit toelaten. 

https://www.jongaartsbisdom.nl/steun-de-landelijke-jongerencollecte/ 

https://tikkie.me/pay/kud84dance2knkv1d887
https://tikkie.me/pay/kud84dance2knkv1d887


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo  
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Corvid-19.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo  
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Corvid-19.  

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, 

Zoals zo dikwijls vertelt Jezus een merkwaardige parabel. Een heer vertrekt naar het buitenland en vertrouwt 

zijn dienaren heel zijn bezit toe, en dat is niet niets: samen krijgen ze acht talenten, en dat zou vandaag 

neerkomen op zo’n 15 miljoen euro. Het is dus een heel rijke heer die zijn bezit zomaar aan zijn dienaren 

toevertrouwt, maar al even werkwaardig is het feit dat hij dat bezit verdeelt naargelang van de bekwaamheid 

van de dienaren. De eerste krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee, de derde één. 

Daar kunnen we uit leren dat we niet van iedereen dezelfde inzet en dezelfde perfectie mogen verlangen of 

eisen, want niet iedereen kan hetzelfde opbrengen. Mensen kunnen trouwens ook ziek zijn, of gehandicapt, 

of oververmoeid van het vele werk. Maar wat ook de oorzaak is, de heer leert ons dat we onze medemensen 

moeten waarderen zoals ze zijn, en dat we hen niet meer mogen opleggen dan ze aankunnen. 

En de heer leert ons nog iets: hij vertrouwt zijn dienaren volledig. Hij verdeelt zomaar zijn bezit onder hen 

en trekt naar het buitenland. Zouden wij dat ook  doen? Vertrouwen ook wij onze medemensen zozeer dat 

we hen alles zouden toevertrouwen? Dat we hen ook niet wantrouwen als ze anders van kleur, van afkomst 

of van geaardheid zijn dan wijzelf? 

Even treffend is het feit dat Jezus deze parabel direct aan zijn leerlingen vertelt. Duidelijk is dat de heer staat 

voor God de Heer, en dat de talenten die Hij verdeelt Jezus’ woorden en daden van liefde, vrede en 

gerechtigheid zijn waarmee het Koninkrijk der hemelen wordt opgebouwd. Hij verlangt dat zijn leerlingen 

iets aanvangen met die talenten, en dat verlangt Hij ook van ons, want ook wij zijn zijn leerlingen. Ook aan 

ons vraagt Hij dus dat we meebouwen aan het Koninkrijkijk der hemelen. En dat doen we niet door zijn 

woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid in de grond te stoppen, maar door er mee te werken om 

een  schat van een wereld  op te bouwen voor onszelf en voor onze medemensen. 

We moeten daar geen onmogelijke dingen voor doen, zoveel eist Jezus niet eens: die derde dienaar had zijn 

talent ook naar de bank kunnen brengen, dan had het tenminste nog wat intrest opgebracht. Maar zelfs dat 

heeft de man niet gedaan, en daarom zegt Jezus: ‘Gooi die nutteloze knecht buiten, in de duisternis. Daar zal 

geween zijn en tandengeknars.’ 

 

Lees verder: https://preken.be/a/door-het-jaar/33/13399-33e-zondag-door-het-jaar-a-2020  

 
©  https://preken.be/a/door-het-jaar/28/13388-28e-zondag-door-het-jaar-a-2020 

 

 

Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube; [St Joris Almelo]  

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

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) 

Regels betreffende gebruik mondkapje.  

• Verplicht bij binnenkomst en verlaten kerk 

• Verplicht tijdens lopen in de kerk. 
(Dus ook tijdens het te communie gaan.) 

• Advies ophouden gedurende de mis. 

 

https://preken.be/a/door-het-jaar/33/13399-33e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://preken.be/a/door-het-jaar/28/13388-28e-zondag-door-het-jaar-a-2020
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA

