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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 42, 1-4. 6-7) Dit is mijn dienaar in wie lk behagen schep.  
2-de Lezing (Hand. 10, 34-38) De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.  
Evangelie (Mc. 1, 7-11)) Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb lk welbehagen.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Bernard Hobert; Henk Tolboom; Lies Polman-Lusthuis; Lucy van Loevezijn;  
Trees Oude Wesselink-Goossen; Willem Harink; Ton Molthof.  

  

Doe mee met de Digitale Collecte 10-Jan-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/tf7c466kj947ja7msk63  

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 09-Jan 18:30 Eucharistieviering Koorzang  (Ned.)  
   Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: Jo Oude Kotte-Bulthuis.  

Misintenties:  Inge Antvelink-Engelbertink.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 12-Jan 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 16-Jan 18:30 Eucharistieviering 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 10-Jan 10:00 Eucharistieviering Koorzang (Lat./Ned.) 
   Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: Toos te Lintelo-Schrijver; Jo Oude Kotte-Bulthuis.  

Misintenties:  Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Lidy Scholten-Brummer; Familie Oomes-Vogt.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 11-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 13-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Hilarius]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 14-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 15-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 17-Jan 10:00 Oecumenische Gebedsdienst  
    Ds. Schwarz; Mgr. Woolderink 

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.  

WEEKEND VIERINGEN JOZEFKERK  GEORGIUSBASILIEK  

Per viering maximaal 30 personen. Aanmelden via secretariaat; 

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] 

https://tikkie.me/pay/tf7c466kj947ja7msk63
https://tikkie.me/pay/tf7c466kj947ja7msk63
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-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, 

Coronavirus of niet, al tientallen jaren is er heel veel prestatiedrang  

in de wereld, en die begint al op zeer jonge leeftijd.  

Want van de meeste kinderen wordt verwacht dat ze goed presteren, niet 

alleen op school, maar ook in de teken- of muziekacademie, de sporthal, 

de dansgroep en ik weet niet wat nog allemaal, maar wat kinderen ook 

doen, ze moeten presteren. En die prestatiedrang groeit met de jaren, 

zozeer dat veel universiteitsstudenten en studenten hoger onderwijs 

gebukt gaan onder angst om te mislukken.  

Want willen ze later aan een goede job geraken, dan moeten ze nu al veel laten zien. Dat is niet anders voor 

ondernemers, arbeiders, bedienden en noem maar op: presteren, laten zien dat je meer kunt dan je collega’s, 

dat je altijd tijd hebt voor je werk, dat je voor niets of niemand stopt of terugdeinst. 

Hoe anders is het voor Jezus. Een paar weken geleden hebben we zijn geboorte gevierd, en vandaag zien we 

hoe Hij als volwassene voor het eerst in het openbaar verschijnt. Hij staat daarbij helemaal niet onder druk. 

Hij komt van Nazareth in Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Ook de woorden 

van Johannes brengen Hem niet onder druk. Nochtans zegt die: ‘Na mij komt Hij die sterker is dan ik. Ik heb 

u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’ Dat zijn hoge woorden die er meteen op 

wijzen dat Jezus geen mens is als een ander, want Hij zal dopen met de heilige Geest. Maar ook van die 

heilige Geest en van zijn Vader in de hemel gaat geen er druk op Hem uit, integendeel, zijn Vader zegt 

alleen: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen.’ 

Dat zijn geen woorden van druk, prestatiedrang en hoge eisen, maar van liefde. Daarmee verbindt God zich 

dus met zijn Zoon: met liefde en met welbehagen. Dat geeft ook de weg aan die Jezus altijd zal volgen: Hij 

zal een God van liefde openbaren, en die liefde uitstralen. Dat doet Hij heel zijn openbaar leven. Hij leert 

zijn tijdgenoten dat God hun aller Vader vol liefde is, en Hij straalt voor alle mensen die liefde uit. Want 

God is liefde, alleen maar liefde, en dat voor alle mensen. Dus  ook voor blinden en lammen, doven en 

melaatsen, tollenaars en zondaars, ontrouwe mannen en overspelige vrouwen. Aan allen wordt de Blijde 

Boodschap verkondigd. En dat is Jezus’ Blijde Boodschap: dat Hij, dat God die liefde is er is voor alle 

mensen 

Liefde, alleen maar liefde krijgen en uitstralen: dat is de diepgang van Jezus’ doopsel, en dat is ook de 

diepgang van ons doopsel. Want ook tegen ons zegt God bij ons doopsel: ‘Gij zijt mijn veelgeliefde; in u heb 

Ik welbehagen.’ Dat is dan ook onze weg: ons tonen als Gods veelgeliefde, zijn liefde uitdragen en beleven 

met onszelf en onze medemensen, zeker voor mensen in nood.  

Zusters en broeders, in de eerste lezing zegt God de Heer: ‘Mijn plannen zijn niet uw plannen, en mijn 

wegen zijn niet uw wegen, want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen uw wegen, 

en mijn plannen uw plannen te boven.’ Ik denk dat dit perfect bij onze werkelijkheid aansluit, en die is dat 

het, ondanks ons doopsel en ondanks de liefde die we van God ontvangen, niet altijd gemakkelijk is om een 

veelgeliefd kind van God te zijn. Want de hemel is inderdaad ver, heel ver boven de aarde. De hemel van 

Gods liefde en vrede die wij als gedoopten moeten uitdragen en beleven. Maar laten we ons best doen. 

Nieuwjaar is pas voorbij, we hebben wellicht goede voornemens gemaakt. Wel, laat dat zeker een van onze 

voornemens zijn: dat we altijd zullen proberen als veelgeliefde kinderen van God zijn liefde te beleven en uit 

te dragen in heel ons doen en denken. Amen. 

 


