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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jon. 3, 1-5. 10) De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag.  
2-de Lezing (1 Kor. 7, 29-31) De wereld die wíj zien gaat voorbij.  
Evangelie (Mc. 1, 14-20) Bekeert u en gelooft ín de Blijde Boodschap.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Henk Tolman; Lies Polman-Lusthuis; Lucy van Loevezijn; Trees Oude Wesselink-Goossen; Willem Harink; 
Ton Molthof.; Maria Pona-Lo Cicero 

  

Doe mee met de Digitale Collecte 24-Jan-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/c3maue4u9lil4qqfsh3f 

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 23-Jan  Géén Viering   
Zondag 24-Jan  Zie Oecumenische Gebedsdienst   

Jaargedachtenis:   

Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 26-Jan 19:00 Eucharistieviering  [HH. Timoteüs en Titus] 
Zaterdag 30-Jan 18:30 Eucharistieviering  

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 24-Jan 10:00 Eucharistieviering The Lord’s Choir  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis:   

Misintenties:   Lidy Scholten-Brummer; Suze Volkering-Vogelzang; Eef Timmermans;  

Truus Hulshof-Kerkhof. 

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 25-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [Bekering apostel Paulus]  Feest  
Woensdag 27-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 28-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Thomas van Aquino]  
Vrijdag 29-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  
Zondag 31-Jan 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink 

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.  

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] 

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST  
Zondag 24-Jan-2021 10:00 uur “De Schelf” Ds. Van Bart; Diaken Eidhof 

https://tikkie.me/pay/c3maue4u9lil4qqfsh3f
https://tikkie.me/pay/c3maue4u9lil4qqfsh3f
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, 

Via You Tube, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok en nog zoveel meer social media een volger zijn van iemand, is 

de jongste jaren voor miljoenen mensen een obsessie geworden, niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen 

en zelfs ouderen. Sporters, rappers, zangers en zangeressen, filmsterren en nog zoveel andere vedetten hebben vaak 

tientallen miljoenen volgers die met evenveel miljoenen ‘likes’ reageren op het stomste berichtje van hun aanbeden 

afgoden, die ze vaak navolgen in gedrag, kledij, haarkleur en kapsel, piercings en nog zoveel meer. 

Maar zijn die volgers nog echt vrij? Doen ze nog wat goed is voor henzelf en hun omgeving, of handelen ze alleen 

maar om te scoren bij hun afgod? Voortgaand op wat we een paar weken geleden in de Verenigde Staten hebben 

gezien, is dat laatste duidelijk het geval. Daar drongen duizenden fanatieke aanhangers van Trump met extreem 

geweld het Capitool binnen om te verhinderen dat de parlementsleden Joe Biden als winnaar van de 

presidentsverkiezingen zouden erkennen. Volgens hun afgod Trump waren de verkiezingen immers vervalst, en moest 

zijn aanhang dus verhinderen dat de democratie werd aangevallen. Dit ongelofelijke gebeuren toonde aan dat heel veel 

fanatici van de social media inderdaad niet meer vrij zijn. Ze zijn zichzelf niet meer, ze kunnen zichzelf niet meer 

tonen zoals ze echt zijn, want hun persoonlijkheid zit ergens zo diep in henzelf verborgen dat ze gestorven lijkt te zijn. 

Precies tegen dat persoonlijkheidsverlies brengt Jezus in: ‘Bekeer u en geloof in de blijde boodschap. Vereer dus geen 

zogezegde vedetten die alleen zichzelf aanbidden, maar wees uzelf en word een mensenvisser.’ En zo weten we 

meteen wat ‘bekeren’ wil zeggen: dat is niet opgesloten zitten in jezelf en alleen met jezelf, je eigenbelang en je 

afgoden bezig zijn. Dat is niet onverschillig zijn tegenover de miserie in de wereld en rondom jezelf, maar dat is God 

volgen, dat is mens zijn onder  je medemensen, en dat is de blijde boodschap brengen en beleven dat je medemensen 

er niet alleen voor staan. Dat is wat Jezus zo mooi zegt tegen Simon en Andreas: ‘Ik zal maken dat gij vissers van 

mensen wordt.’   

Vissers van mensen, dat worden we als we God, als we Jezus volgen. Dan zijn we vissers van mensen die eenzaam 

zijn, die moedeloos zijn, die geen toekomst meer zien. En vissers van gehandicapte mensen, van mensen in de 

gevangenis, in het ziekenhuis, in het zorgcentrum. En ook vissers van mensen die ongelukkig zijn, die zelfs niet meer 

weten wat geluk is en hoe dat aanvoelt. Dan zijn we vissers van zulke mensen, en van alle mensen in nood. 

Zuster en broeders, in de eerste lezing hoorden we het verhaal van de profeet Jona die door God naar Ninive werd 

gezonden om de inwoners tot bekering aan te zetten, want ze leefden vol afgoderij, vol arrogantie en vol wreedheid. 

Soms lijkt het erop dat er vandaag honderden zulke Ninives bestaan, want afgoderij, arrogantie en wreedheid zijn 

wereldwijd overvloedig te vinden. We moeten maar denken aan de dictaturen in China en Rusland, en in zoveel 

Afrikaanse en moslimlanden. Maar Ninive is ook te vinden in de onverschilligheid van zovelen ten aanzien van de 

vreselijke armoede van anderen. En in de verwaarlozing van de natuur en het milieu, in de afgoderij van het eigen 

groot gelijk en van de mediavedetten. En ook in de wijdverbreide corruptie en in nog zoveel meer dat Jona vandaag op 

bevel van God de Heer aan de kaak zou moeten stellen, en dat Jezus zou doen herhalen: ‘Bekeer u en geloof in de 

blijde boodschap’, want dat is geen boodschap van afgoderij, van arrogantie en wreedheid, maar van liefde, 

gerechtigheid en vrede. Laten we in heel ons doen en denken die blijde boodschap verkondigen en beleven, zodat we 

echte vissers van mensen zijn. Amen. 

 

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 


