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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Gen. 9, 8-15) Het verbond van God met Noach, die gespaard bleef van de wateren van de zondvloed.  
2-de Lezing (1 Petr. 3, 18-22) Gij zijt door het doopsel gelijkvormig geworden aan Christus.  
Evangelie (Mc. 1, 12-15) Hij werd door de Satan op de proef gesteld en de engelen bewezen Hem hun diensten.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Vrijdag 12-Feb Maria Theresia Gezina (Ria) te Wierik-Morssinkhof. Zij werd 85 jaar.  

De Afscheidsviering was donderdag 18 februari in besloten kring.  
Donderdag 17-Feb Herman Joseph (Herman) Boswerger. Hij werd 80 jaar.  

De uitvaartplechtigheid (in besloten kring) is dinsdag 23 februari in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Maria Pona-Lo Cicero.  

Doe mee met de Digitale Collecte 21-Feb-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/dc0uf318n4s9h803q43r  

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

Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 23-Feb 19:00 Eucharistieviering [H. Polycarpus]  
Zaterdag 27-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 21-Feb 10:00 Eucharistieviering Herenkoor  (Greg.) 
   Mgr. Woolderink   

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

Dinsdag 23-Feb 11:45 Uitvaartplechtigheid (in besloten kring) Herman Boswerger  

OVERIGE VIERINRGEN 

Maandag 22-Feb 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [Cathedra H. apostel Petrus]  Feest   
Woensdag 24-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 25-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 26-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 28-Feb 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.) 

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: 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/dc0uf318n4s9h803q43r
https://tikkie.me/pay/dc0uf318n4s9h803q43r
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 

 

PREKEN ONLINE 1E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD B - 2021 

Zusters en broeders,  

Een zondvloed in de eerste lezing, een dorre woestijn in het evangelie: het kunnen beelden zijn van onze 

wereld en van ons leven. Beelden van veel te veel water en overstroming, en veel te weinig water en woestijn 

in de natuur, en beelden van veel te veel egoïsme en onverschilligheid, maar ook van beproeving en 

tegenspoed, en veel te weinig liefde en vrede in het leven. En specifiek voor deze coronatijd: veel te veel 

ellende en eenzaamheid, en veel te weinig gegronde hoop op een spoedig normaal en gezond 

maatschappelijk leven. 

Veel te veel water en vreselijke overstromingen: daar zorgen de moessons elk jaar voor in verschillende 

Aziatische landen, maar ook in Indonesië, Westelijk Afrika en Midden-Amerika. Overstromingen die 

honderdduizenden mensen treffen, oogsten en dorpen vernielen, en vaak duizenden doden en allerlei ziektes 

veroorzaken. 

Maar niet alleen veel te veel water treft zoveel mensen. Er zijn immers ook veel te veel vluchtelingen, en er 

is ook veel te veel machtswellust, oorlog en burgeroorlog, uitbuiting, slavernij, honger, armoede en 

kinderarbeid. En er zijn nog veel te veel andere vreselijke dingen die de wereld eindeloos ver verwijderen 

van het aards paradijs dat God de Heer bij zijn schepping tot leven had gebracht. 

Het zijn dezelfde wilde dieren van geweld en machtswellust waarmee de satan Jezus op de proef stelt in de 

woestijn, en dat doet hij ook met ons. Want ook ons probeert hij weg te lokken van Gods liefde en vrede om 

ons te verleiden in de woestijn van egoïsme, eigenbelang, onverschilligheid, leugen en bedrog. Een woestijn 

die uitmondt in zelfverheerlijking en eenzaamheid. 

Daartegen zegt Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Bekeer u en geloof in de 

Blijde Boodschap.’ En die Blijde Boodschap is dat God ons nooit in de steek laat. Dat zien we zowel in de 

eerste lezing als in het evangelie. In de eerste lezing sluit God na de zondvloed niet alleen met Noah, maar 

met alle geslachten een verbond. ‘Ik zet mijn boog  in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond 

tussen Mij en de aarde,’ zegt Hij. Een verbond dat alleen op liefde en vrede steunt, want als de regenboog 

God en de aarde verbindt, verdwijnen de bliksems van onheil, egoïsme en geweld. 

Lees Verder: https://preken.be/b/vasten/233-01/13428-1e-zondag-van-de-veertigdagentijd-b-2021  

 

 

Ook wij horen bij de geslachten waarmee God de Heer een verbond sluit. Dat houdt in dat ook wij 

verantwoordelijk zijn voor de schepping en dat ook wij de bliksems van onvrede moeten verdelgen. En om 

ons daarbij te helpen, heeft God in Jezus gestalte gegeven aan de boog van de verbondenheid tussen hemel 

en aarde. Jezus ging niet in op de verlokkingen van de satan en ook niet op het geweld van de wilde dieren, 

en Hij kende maar één wet en leefde ook maar één wet voor: Bemin God boven al en bemin uw naaste zoals 

uzelf. 

Zusters en broeders, vorige woensdag was het Aswoensdag en vandaag is het de eerste zondag van de 

veertigdagentijd. Als we het askruisje hadden kunnen ontvangen, dan zouden we dezelfde woorden gehoord 

hebben die we vandaag in het evangelie hoorden: ‘Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap.’ Het zou 

goed zijn als die woorden ondanks de coronapandemie werkelijkheid zouden worden. Als die veertig dagen 

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de 

mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig 

verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze 

graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.  

In Nederland is het heel gewoon dat je naar school gaat maar in de ontwikkelingslanden is het veel 

moeilijker om een bestaan op te bouwen, daarom helpt de vastenactie d.m.v. scholing hen op weg te helpen 

zodat ze zich zelf kunnen helpen. 
 

https://preken.be/b/vasten/233-01/13428-1e-zondag-van-de-veertigdagentijd-b-2021

