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LECTIONARIUM:
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Spreek, Heer, uw dienaar luistert.
Uw lichamen zijn ledematen van Christus.
Zij zagen waar Hij zich ophield en bleven bij Hem.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Maandag

11-Jan Maria Pona – Lo Cicero. Zij werd 75 jaar.
De uitvaartplechtigheid is dinsdag 19 januari om 12.30 uur in de St.-Georgiusbasiliek.

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

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 16-Jan 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Koorzang (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Ouders Eekers-Dekker.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 19-Jan 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 23-Jan 18:30 Géén Viering
Zondag
24-Jan 10:00 Oecumenische Gebedsdienst

Ds. Van Bart; Diaken Eidhof

MEDEDELINGEN

S
EORGIUSBASILIEK
• T.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.

Zondag
17-Jan 10:00 Oecumenische Gebedsdienst Koorzang (Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Da Schwarz; Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Misintenties:
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
O
VERIGE VIERINGEN
• Gevonden voorwerpen:
Maandag 18-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Woensdag 20-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Fabianus; H. Sebastianus]
• Boodschappenmand:
kunt iederUitstelling
weekend in
de kerk
en door de week aan de pastorie
19:00 U Vespers
Heilig
Sacrament
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met[H.
inhoud
geven, waarvoor dan brood
Donderdag
21-Jan 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
Agnes]
en melk gekocht
is een Eucharistieviering
project van de gezamenlijke
kerken van Almelo en bestemd
Vrijdag
22-Jan kunnen
08:45 worden.
Lauden Dit09:00
[H. Vincentius]
voor
gezinnen
die
in
echte
nood
verkeren.
Als
u
kunt,
help
dan
door
geld
te storten op bankrekening
Zondag
24-Jan 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
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 voorGuw
gift.
WEEKEND
VIERINGEN
JOZEFKERK
EORGIUSBASILIEK

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]
GEEN GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn, tot 15-feb-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
17-Jan-2021
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/jqq7nhh6badjsp1g5l5e
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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ACTIE KERKBALANS 2021
“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.
Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee.
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
De actieperiode is van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021.
Kerkbijdrage: St.-Georgiusbasiliek—NL45 INGB 0001 8517 16
St.-Jozefkerk—NL53 INGB 0002 5232 00

Zusters en broeders,
In de eerste lezing horen we hoe de profeet Samuel door de Heer geroepen wordt, maar hij is nog zo jong en onervaren
dat hij dat niet door heeft. Het is pas als zijn leermeester Eli hem erop wijst dat het de Heer is die hem roept, dat hij
antwoordt: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’
Misschien zijn we ons daar niet van bewust, maar wellicht zijn ook wij heel dikwijls de jonge Samuel die het niet door
heeft dat de Heer hem roept. Nochtans roept de Heer ook ons bij onze naam, en vraagt Hij ook ons om naar Hem te
luisteren. En als we dat deden, als we dus echt naar Hem zouden luisteren, zouden we veel stemmen horen van grote
en kleine, en jonge en oude mensen via wie God tot ons spreekt. Een kind dat aandacht vraagt aan zijn ouders. Een
zieke die graag eens bezoek zou krijgen. Een oudere die zichzelf niet meer kan behelpen. Een gehandicapte die niet
voor zichzelf kan zorgen. Een arme die geen toekomst heeft. Vluchtelingen zonder huis of thuis. Slachtoffers van
mensenhandel … Zoveel naasten zijn hulpbehoevend, eenzaam, verlaten, en vragen om aandacht, om hulp, om
menselijke warmte. ‘Nodig een eenzame uit’ is een slogan die we dikwijls horen. Misschien vinden we dat een heel
mooie slogan, maar hebben we het ooit gedaan? Hebben we ooit eens een eenzame uitgenodigd? Hebben we er in deze
moeilijke coronatijden zelfs maar aan gedacht binnen de wet een eenzame op te vangen, al was het maar met een
babbeltje op straat, in de winkel, op de parking van het warenhuis, of hielden we ons zo verborgen achter ons
mondmasker dat niemand ons kon herkennen en ook wij niemand herkenden?
Samuel is echter niet de enige die ons een na te volgen voorbeeld geeft. Dat doet ook Jezus. Wanneer twee
leerlingen van Johannes de Doper Hem achterna komen, vraagt Hij: ‘Wat verlangt gij?’ Hij zegt dus niet: ‘Kom en
volg Mij en doe wat Ik zeg’, maar vraagt wat zij willen. Dat is een vraag die ook dikwijls aan ons wordt gesteld: door
onze partner, onze kinderen of kleinkinderen, onze ouders, onze werkgever. Eigenlijk door gelijk wie van onze
medemensen. ‘Wat wil je? Waar wil je naartoe?’ Het is een vraag die ook Jezus ons stelt, net zoals Hij ze aan die twee
leerlingen stelt. ‘Wat verlang je? Wil je Mij volgen, of kom je alleen maar eens kijken wat Ik allemaal zeg en doe? Of
wil je nagaan of je er iets aan overhoudt als je Mij volgt?’
En dat is een vraag die wij zeker aan onszelf moeten stellen: volgen wij Jezus in zijn woorden en daden van liefde,
vrede en gerechtigheid, of brengen we het niet verder dan luisteren, maar niet doen? En als we echt naar Hem
luisteren, zeggen we dan, net als Samuel: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’? Samuel zegt niet: Ik ben een belangrijke
jonge man, ik woon in de tempel, ik spreek hoge woorden. Nee, hij noemt zich Gods dienaar, en hij weet wat dat
inhoudt: dat is luisteren en handelen naar Gods woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid voor alle mensen.
Wat zou het goed zij als ook wij dat zouden doen, in deze vreselijke tijd van zoveel eenzaamheid, zoveel verlatenheid
en zoveel groeiende armoede. Armoede die zich op een vreselijke wijze vertaalt in de strijd tegen het coronavirus. In
die strijd hebben de rijke landen net iets minder dan honderd procent van de beschikbare en nog te maken vaccins
aangekocht. De arme landen komen samen nog niet eens aan een half procent. Maar die arme landen betreffen wel
veel meer dan de helft van de wereldbevolking.
Zusters en broeders, zo is de vreselijke werkelijkheid als wij en onze medemensen alleen aan onszelf denken en voor
onszelf leven, en we ons niet spiegelen aan Samuel en aan Jezus. Laten we dat dus zeker wél doen: luisteren naar God,
luisteren naar Jezus, en ons in heel ons doen en denken laten leiden door hun woorden en daden van liefde, vrede en
gerechtigheid voor alle mensen, want allen zijn ze onze broers en zussen, allen zijn ze kinderen van onze Vader in de
hemel. 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 niet aanwezig i.v.m. Covid-19.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.

PASTORALE HULP
0546 813 298
0546 861 184

06 8379 6183
ofwel
06 1266 2672

