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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Lev. 13, 1-2. 45-46)
2-de Lezing (1 Kor. 10, 31 - 11, 1)
Evangelie
(Mc. 1, 40-45)
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Wie huidziekte heeft moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.
De melaatsheid verdween en hij was gereinigd.

ONLANGS OVERLEDEN:
Trees Oude Wesselink-Goossen; Willem Harink; Ton Molthof; Maria Pona-Lo Cicero.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 13-Feb 18:30
Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 16-Feb 19:00
Zaterdag 20-Feb 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Eucharistieviering
Eucharistieviering

The Lord’s Choir (Ned.)

Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

MEDEDELINGEN
EORGIUSBASILIEK
•ST.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
14-Febstaan
10:00
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Kleine kaarsjes
in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis: Slavko Scuric; Bertie Tusveld; Jo en Jan Underberg; Riet Ritzer-Baars.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Misintenties: Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
Lidy Scholten-Brummer; Anny Underberg-van Bemmelen;
• Gevonden voorwerpen:
van een
Familie.
Deze liggenBekering
rechts achter
in de
kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
– Vasten enUonthoudingsdag.
Begin
deenVeertigdagentijd.
•Aswoensdag
Boodschappenmand:
kunt ieder weekend
in devan
kerk
door de week aan de pastorie
Woensdag
17-Feb 19:00
Eucharistieviering
Jozefkoor
(Lat./Ned.)
Woolderink
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen en
enveloppe
met inhoudMgr.
geven,
waarvoor dan brood
en melk
gekocht
kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
OVERIGE
VIERIN
RGEN
voor
gezinnen
die
in echteVespers
nood verkeren.
u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Maandag 15-Feb 18:45
19:00 Als
Eucharistieviering
NL29 RABO
010208:45
1592 54Lauden
t.n.v. “De09:00
Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
Donderdag
18-Feb
Eucharistieviering
We moeten
onze 08:45
naaste helpen.
opdracht
geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Vrijdag
19-Feb
LaudenDie09:00
Eucharistieviering
Zondag
21-Feb 10:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Herenkoor (Greg.)

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]
GEEN GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn, tot 07-mrt-2021, geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.
Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

ONLANGS OVERLEDEN:

Henkmee
Rikmanspoel;
Theo Rödel;
Marianne 07-Feb-2021
van Mourik.
Doe
met de Digitale
Collecte
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/tcbgssgdcmoks4ge25pu
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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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.
6E ZONDAG DOOR HET JAAR B - 2021

PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

Eind januari was het de jaarlijkse campagne van Damiaanactie, een vereniging die zich wereldwijd inzet
voor de bestrijding van melaatsheid, tuberculose en andere infectieziekten die zo goed als enkel de armste
bevolking van arme landen treffen. Zoals je weet steunt die campagne op pater Damiaan, een eenvoudige
boerenjongen uit Tremelo die in 1873 als priester naar Molokai trok. Daar zette hij zich grenzeloos in voor
de aldaar verbannen melaatsen. Dat deed hij gewoon verder toen hij in 1885 zelf melaats werd. Vier jaar later
stierf hij, maar zijn inzet had wereldwijd zoveel bewondering opgewekt dat er voor het eerst in de
geschiedenis van de mensheid naar geneesmiddelen tegen de vreselijke ziekte gezocht werd, en dat
melaatsen niet meer verbannen, maar geholpen werden. Dat gebeurt ook vandaag nog, want uitgeroeid is de
ziekte niet, wel geneeslijk, dankzij pater Damiaan.
Vanwaar die aandacht voor melaatsheid, pater Damiaan en de Damiaanactie? Omdat ze direct aansluiten bij
de evangelie. Daarin zien we hoe Jezus reageert wanneer een melaatse Hem om hulp vraagt: Hij jaagt hem
niet weg, maar doet wat Hij helemaal niet mag doen: Hij raakt hem aan en geneest hem. Dat is wat pater
Damiaan ook deed: hij leefde echt tussen en met de melaatsen, verzorgde hen naar ziel en lichaam en gaf hun
weer een gevoel van waardig leven. Hoe anders klinkt dat in de eerste lezing: volgens de wet van Mozes
moeten melaatsen uitgestoten worden, en zich kenbaar maken in gescheurde kledij, een bedekte baard en
wilde haren. Ze moeten ‘onrein, onrein’ roepen en mogen de stad of het dorp niet binnen. En uiteraard mag
niemand hen aanraken.
Lees Verder:

https://preken.be/b/door-het-jaar/6/13426-6e-zondag-door-het-jaar-b-2021

Zoals zo dikwijls worden ook in dit evangelieverhaal verschillende prangende dingen verteld. Zo overtreedt de melaatse de wet
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Mozes, want hij komt Jezus heel nabij, en dat is M
verboden.
Ook Jezus overtreedt de wet, want Hij raaktOde
melaatse aan.
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het Oosten,
van wie dat helemaal niet verwacht kon worden. Ze zijn immers niet eens joden,
maar heidense vreemdelingen, en toch weten zij dat de Redder geboren is. En aan wie werd de Verlosser het eerst geopenbaard? Niet aan koningen en keizers, niet
aan hogepriesters en schriftgeleerden, maar aan eenvoudige herders die ’s nachts over de kudde moesten waken.

