
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 3 3  
5E ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

06-FEB-2021 T/M 14-FEB-2021 WEEK 1 
 

 

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Job, 7, 1-4. 6-7) Nachtenlang lig ik te tobben.  
2-de Lezing (1 Kor. 9, 16-19 + 22-23) Wee mij als ik het evangelie niet verkondig.  
Evangelie (Mc. 1, 29-39) Velen die aan allerhande ziekten leden, genas hij.  

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

  

Doe mee met de Digitale Collecte 07-Feb-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/r98ll7qu2hcg3l897spj  

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 06-Feb 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
   Mgr. Woolderink   

Misintenties:  Johannes Albertus Blaaupot; Sophie Blaaupot-Fieten; Opa Tocca Blaaupot;  

Vera Meyer-Blaaupot; Jill van de Voort-Albers; Maria Brugmans; Betsy Spijker-Blaaupot; 

Robert en Minneke Moes-Blaaupot; Netty Braakhuis.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 09-Feb 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 13-Feb 18:30 Eucharistieviering  Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (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 07-Feb 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis: Suze Volkering-Vogelzang; Gerard Schiphorst; Henriëtte Boerhof-Fiselier;  

Ria Oude Kotte.  

Misintenties:  Odiel Lenferink-Laarhuis; Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een Familie. 

Zondag 07-Feb 12:00 Doopviering 

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 08-Feb 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Hieronymus Emiliani]  
Woensdag 10-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Scholastica]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 11-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [O.L. Vrouw van Lourdes]  
Vrijdag 12-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 14-Feb 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./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/r98ll7qu2hcg3l897spj
https://tikkie.me/pay/r98ll7qu2hcg3l897spj
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. 

GEEN ASKRUISJE OP HET VOORHOOFD 

Vanwege de wereldwijde voortdurende coronaviruspandemie heeft het 
Vaticaan besloten tot een aanpassing van de liturgie op Aswoensdag  
(17 februari 2021), de eerste dag van de veertigdagentijd.  
De congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de 
Sacramenten publiceerde hierover op 12 januari een korte instructie, waarin 
de procedure wordt toegelicht.  

Gelovigen zullen dit jaar op Aswoensdag geen askruisje op het voorhoofd krijgen.  
Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt immers het risico met zich mee dat het coronavirus wordt 
overgedragen. De asoplegging gebeurt daarom door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm 
van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel.  
Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt draagt een mondkapje.  

Tijdens de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd  
 ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie’ (Mc. 1,15) ofwel  
 ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ (naar Gen. 3,19) –  
wordt vóór het opleggen van de as één keer hardop uitgesproken voor allen die het askruisje ontvangen.  

 

 

PREKEN ONLINE 5E ZONDAG DOOR HET JAAR B - 2021 

Zo arm als Job, Job krijgt op zijn kop, hij zit daar als Job op zijn mesthoop, zo geduldig als Job … 

Zusters en broeders, er zijn wel meer zegswijzen met Job. Die hebben niets te maken met de ‘job’, die we 

doen en anders uitspreken, maar met het hoofdpersonage in het oudtestamentische boek Job. Daarin wordt 

verteld dat Jobs leven van gezondheid, welvaart en familiegeluk totaal aan diggelen wordt geslagen wanneer 

de duivel vrij spel krijgt om hem te beproeven. Hij verliest werkelijk alles en iedereen, en zit uiteindelijk 

bedekt met zweren op de mesthoop, en dat is zowat de enige plek die nog van hem is. En zoals we hoorden 

in de eerste lezing bidt hij totaal wanhopig tot God: ‘Bedenk dat mijn leven een ademtocht is en dat mijn 

ogen het geluk niet meer zullen zien.’ Maar omdat hij ondanks zijn ellende trouw blijft aan God, wordt alles 

weer goed, en wordt hij weer even gezond, even welvarend en even gelukkig als voordien. 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/5/13424-5e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Wellicht is het duidelijk dat Job het symbool is van de mens die zo zwaar getroffen wordt door leed en 

ellende dat hij geen uitkomst meer ziet en wil sterven. Misschien kennen wij ook zulke mensen die alleen 

maar door ellende getroffen worden, of misschien worden wijzelf door zoveel leed getroffen dat ook wij ons 

wanhopig en misschien opstandig afvragen: Waarom moet ik dat ondergaan en de anderen niet? Maar hoe 

dan ook, we moeten er niet over fantaseren: de wereld loopt vol met mensen die het niet beter hebben dan 

Job op zijn mesthoop, mensen die op straat, op vuilnisbelten, onder bruggen leven. Mensen die zo arm zijn 

dat ze nauwelijks kunnen overleven. Mensen die vluchtelingen zijn en nergens welkom. Mensen met een 

vreselijk heden en zonder toekomst. 

Hoe anders is het in het evangelie. Simon en Andreas vertellen Jezus dat de schoonmoeder van Petrus met 

koorts in bed ligt, en ze moeten Hem niet eens om hulp vragen: Hij geneest haar onmiddellijk. Dat heeft tot 

gevolg dat de hele stad hun zieken naar Hem toebrengt. Hij geneest ze en drijft tal van boze geesten uit. Boze 

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/5/13424-5e-zondag-door-het-jaar-b-2021

