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De glorie van de Heer is over u opgegaan.
Thans is geopenbaard dat de heidenen medeërfgenamen zijn van de belofte.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Zondag

27-Dec Theresia Bernardine Johanna (Trees) Oude Wesselink-Goossen. Zij werd 85 jaar.
De crematieplechtigheid is dinsdag 5 januari (in besloten kring) in het crematorium in Almelo.
Zondag
27-Dec Wilhelmus Antonius (Willem) Harink. Hij werd 94 jaar.
De crematieplechtigheid is maandag 4 januari (in besloten kring) in het crematorium in Almelo.
Donderdag 31-Dec Antonius Johannes (Ton) Molthof. Hij werd 65 jaar.
De uitvaartplechtigheid is donderdag 7 januari om 13.00 uur in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN:
Truus Tusveld-Bekhuis; Bernard Hobert; Henk Tolboom; Lies Polman-Lusthuis; Lucy van Loevezijn.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 02-Jan 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Koorzang (Greg.)
[H. Basilius de Grote]
[H. Gregorius van Nazianze]
Misintenties: Inge Antvelink-Engelbertink; Gerard Kuipes.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 05-Jan 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 09-Jan 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
MEDEDELINGEN
S
EORGIUSBASILIEK
• T.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
03-Jan 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink Koorzang (Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Misintenties: Odiel Lenfrink-Laarhuis; Lidy Scholten-Brummer.
OVERIGE VIERINGEN
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Maandag 04-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
Woensdag 06-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
• Gevonden voorwerpen:
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
Deze liggen
rechts
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Donderdag
07-Jan
08:45
Eucharistieviering
• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de week aan de pastorie
Vrijdag
08-Jan 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
(als
de
gastdames
aanwezig
zijn)
boodschappen
en enveloppe
inhoud
geven,
waarvoor dan brood
Zondag
10-Jan 10:00 Eucharistieviering
Mgr.
Woolderinkmet[Doop
van
de Heer]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
WEEKEND
VIERINGEN
OZEFKERK
EORGIUSBASILIEK
voor gezinnen
die in echte nood verkeren. J
Als
u kunt, help dan door geld te storten opGbankrekening
RABO
0102 1592
54 t.n.v. “DeAanmelden
Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
PerNL29
viering
maximaal
30 personen.
via secretariaat;
We moeten
onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Email:
secretariaat@stjorisparochie.nl

Mobiel:

06 3128 2344 (Bij voorkeur donderdag tussen 10.00-12.00 uur)
Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube: [St Joris Almelo]

GEEN GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn, tot 18-jan-2021, geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.
Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

ONLANGS OVERLEDEN:

Henk Rikmanspoel; Theo Rödel; Marianne van Mourik.
Doe mee met de Digitale Collecte
03-Jan-2021
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/qe7su1p0vrke6v1djg9i
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,
In het evangelie horen we het merkwaardige verhaal over wijzen uit het oosten die een
ster volgen die hen bij de pasgeboren koning van de Joden zal brengen. Maar hoe wijs
ze ook zijn, eigenlijk weten ze niet echt goed waar en naar wie ze zoeken. Wanneer de
ster, die het licht is van Gods liefde en vrede, boven Jeruzalem verdwenen is, gaan ze
daarom hulp zoeken bij Herodes. Of die daar blij om is, is een andere vraag. Hijzelf is
immers de koning van de Joden, en nu moet hij van vreemdelingen horen dat er in zijn
rijk een andere koning geboren is, en dat zint hem zeker niet.
Het klinkt allemaal heel merkwaardig, maar in werkelijkheid is dat niet zo, integendeel, het is heel
herkenbaar. Want niet goed weten waar, wie of wat er gezocht wordt, beperkt zich niet tot de wijzen uit het
oosten. Ook wij weten dikwijls niet wat we zoeken, en evenmin wat we willen of kunnen vinden. In deze
vreselijke coronatijden is dat zelfs herkenbaar voor iedereen, zeker voor de tienduizenden, wellicht
honderdduizenden mensen die bijna stikken in eenzaamheid, en die niet weten hoe, wie of wat die
eenzaamheid kan doorbreken. Zoveel mensen die net als de wijzen geen licht meer zien. Het licht van hoop,
van vriendschap, van hulp, van zorg. Het licht dat verduisterd wordt door de donkerte van verlatenheid,
moedeloosheid, wanhoop.
Maar ook zonder die duisternis weten velen, misschien ook wijzelf, niet altijd hoe, wie, wat of waar moet
gezocht worden naar een oplossing van problemen, bijvoorbeeld in onze relatie, met onze kinderen of
kleinkinderen, met onze huisgenoten, met onze collega’s, met de mensen met wie we samenleven in een
klooster, in een gemeenschap, in een bedrijf, in de gevangenis, in een moeilijke buurt. Eigenlijk gelijk waar,
want overal kunnen er problemen en conflicten oprijzen, en lijkt het licht van vrede verduisterd. Zovelen
dwalen rond in die duisternis van het onbekende en zoeken, net zoals de wijzen uit het oosten, hulp bij de
verkeerde. Zij gingen naar Herodes, en dat hadden ze echt niet moeten doen, want het enig wat hij wil doen
is dat pasgeboren koningskind vermoorden. En zulke Herodessen bestaan er vandaag in overvloed. Ze heten
Trump of Poetin of Xi of Erdogan, of ze heersen over Wit-Rusland, Venezuela, Saoedi-Arabië, Iran en
zoveel andere landen waar het licht van liefde en vrede uitgeroeid is. En er zijn ook honderdduizenden
Herodessen in het koninkrijk van drank en drugs, van ruzie en geweld, van corruptie en terrorisme, van
moord en doodslag. En Herodessen die hoogtij vieren in hun koninkrijk van miljoenen vluchtelingen, van
vreemdelingen- en rassenhaat, van mensenhandel en mensensmokkel, van huishoudelijk geweld en ontrouw,
van leugen en bedrog. En Herodessen zonder ook maar enig respect voor natuur en milieu, en voor een
gezonde aarde waar het heerlijk is om te wonen.
Zusters en broeders, misschien dwalen ook wij soms rond in het onbekende en zien ook wij soms het licht
niet meer. Laten we ons daar echter niet zomaar bij neerleggen. Laten we nooit opgeven te zoeken naar het
licht van Gods liefde en vrede dat Hij ons in de persoon van Jezus geschonken heeft. Jesaja zegt daar heel
mooie dingen over. ‘Sta op, laat het licht u beschijnen, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer
begint over u te schijnen’, zegt hij. En die Zon die over ons opgaat is Jezus. Laten we ons in onze zoektocht
spiegelen aan de wijzen uit het oosten. Zij wisten helemaal niet wat, wie of waar ze moesten zoeken. Meer
dan een ster die ze eens niet kenden hadden ze niet, maar ze gaven het niet op. En toen de ster bleef stilstaan,
knielden ze eerbiedig neer om hulde te brengen aan het Kind, aan Jezus, aan God. Laten ook wij dat doen:
knielen om hulde te brengen aan God de Heer. Knielen in heel ons doen en denken voor Hem die is het licht
van liefde en vrede. Moge dit feest van de Openbaring van de Heer ons daartoe brengen. Amen.
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

OVERLIJDEN / UITVAART
06 1079 3062

06 1266 2672

06 2222 5446

Uitvaartcoördinator

Hr. H. Kienhuis

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

