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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Deut. 18, 15-20) Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn mond leggen.  
2-de Lezing (1 Kor. 7, 32-35) Wie zijn hart vrij houdt kan zorg hebben voor de dingen van de Heer om heilig te zijn.  
Evangelie (Mc. 1, 21-28) Hij onderwees hen met gezag.  

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 31-Jan-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/m0ljif4ero2ph159k7j3  

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

Jaargedachtenis:   

Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 02-Feb 19:00 Eucharistieviering [Maria Lichtmis]  Feest  
Zaterdag 06-Feb 18:30 Eucharistieviering  Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.) 
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 31-Jan 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
   Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis:   

Misintenties:   Lidy Scholten-Brummer; Familie Koperdraat; Bekering van een Familie. 

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 01-Feb 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 03-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Blasius]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 04-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 05-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Agatha]  
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint.  
Zondag 07-Feb 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.) 

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] 

https://tikkie.me/pay/m0ljif4ero2ph159k7j3
https://tikkie.me/pay/m0ljif4ero2ph159k7j3
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 

OUDE PALMTAKJES MEENEMEN NAAR DE KERK 
In het weekend van 6/7 en 13/14 februari kunt u uw oude palmtakjes inleveren in een 
mand die achterin de kerk staat. Door de week staat deze mand ook in de Mariakapel; 
zowel bij de Jozefkerk als de Georgiusbasiliek.  
Deze Palmtakjes zullen worden verbrand en de as zal worden gebruikt in de viering van 
Aswoensdag op 17 februari. 

ONLINE TIENERDAG BISDOM HAARLEM/AMSTERDAM 
Zondag 24-jan-2021 heeft de Tiener/M25 groep van onze parochie meegedaan aan de 
online tienerdag georganiseerd door het bisdom Haarlem/Amsterdam. En ze hebben 
daarmee de 1e prijs behaalt. Tieners nogmaals van harte proficiat, jullie waren geweldig.  
In het komende noorderlicht kunt u er meer over lezen. 

 

PREKEN ONLINE 4E ZONDAG DOOR HET JAAR B - 2021 

Zusters en broeders, 

Vier dagen geleden, op 27 januari, was het de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust, de gruwelijke 

nazimoorden op zes miljoen joden in Auschwitz, Treblinka  en zoveel andere nazimoordkampen. En daarbij vraag je 

wellicht je af: hoe is zo’n wreedheid in godsnaam mogelijk? Maar je moet niet ver in het verleden terugkijken, of 

vandaag naar het tv-nieuws kijken om precies dezelfde vraag te stellen: Hoe is zulke wreedheid in godsnaam 

mogelijk? 

Want de naziwreedheid werd en wordt nog altijd nagevolgd. De communistische Rode Kmers, die van 1975 tot 1979 

over Cambodja heersten, moesten daarbij zelfs niet onderdoen voor de nazi’s: zij vermoordden naar schatting drie van 

de acht miljoen toenmalige Cambodjanen. Geen vreemdelingen dus, maar hun eigen volk. En zulke wreedheden 

volgden elkaar op in oorlogen en burgeroorlogen in het vroegere Joegoslavië, in Tsjetsjenië, Libanon, Soedan, Jemen, 

Syrië, Irak en in zoveel andere Afrikaanse landen. Wreedheden die vandaag dikwijls begaan worden door islamitische 

terreurgroepen als Taliban, IS, Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab en nog zoveel andere wrede terroristen die in 

naam van Allah dorpen uitmoorden, gevangenen martelen, hele scholen ontvoeren, massaal verkrachten en nog zoveel 

meer afgrijselijke dingen. 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/4/13423-4e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Het klinkt wellicht merkwaardig, maar het is aan die vreselijke ellende dat de bezeten man in het evangelie doet 

denken. Hij is bezeten door een onreine geest, maar hij zou een product van deze tijd kunnen zijn. Immers, hij wil 

Jezus het zwijgen opleggen, want ‘Gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten’, schreeuwt hij Hem toe. En 

waarin bestaat dat verderf? Dat Jezus de mensen aanzet om het goede te doen en in liefde en vrede met elkaar te leven. 

Maar als ze dat doen, zal het kwaad worden uitgeroeid, en zullen de mensen  zich niet meer door de haat en het kwaad 

van de onreine geest laten leiden. En wie is die onreine geest anders dan de duivel van het kwaad. Dezelfde duivel die 

in de wereld van vandaag zo sterk is dat hij zich vol triomf kan uitleven in kwaad en in onrecht, in wreedheid, 

hebzucht, onderdrukking, oorlog, terrorisme en nog zoveel meer. 

Moeten we ons dan maar wanhopig neerleggen bij de situatie en bij de gedachte dat het nu eenmaal zo is? Dat het 

kwaad altijd heeft bestaan, en dat het altijd even sterk zal blijven? Nee, dat moeten we zeker niet doen, want als we om 

ons heen kijken, zien we zoveel goed. Dan zien we zoveel liefde, zoveel zorgzaamheid, zoveel hulp, zoveel 

toewijding, zoveel solidariteit. Dan zien we zoveel tekens van goedheid en van hoop. Tekens die aantonen dat we de 

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 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  6/7 FEBRUARI 

In het weekend van 6 en 7 februari staat de boodschappenmand weer centraal in onze beide locaties.  
Juist in deze tijd van de coronacrisis willen we de mensen die het moeilijk hebben nabij zijn.  
U kunt houdbare producten meenemen naar de kerk en dit in de mand neerleggen. 
Ook kunt u een financiële donatie doen via de oranje bus die naast de mand staat;  

of via bankrekening NL29 RABO 0102 1592 t.n.v.  “De Boodschappenmand”.  

Hartelijk dank voor uw gaven namens de diaconie van onze parochie. 

Annette ter Ellen, diaconaal assistent. 

https://preken.be/b/door-het-jaar/4/13423-4e-zondag-door-het-jaar-b-2021

