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LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Gen. 22. 1-2. 9a. 10-13. 15-18) Het offer van onze Vader Abraham.  
2-de Lezing (Rom. 8, 31b-34) God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.  
Evangelie (Mc. 9, 2-10) Dit is mijn Zoon, de Welbeminde.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zondag 21-Feb Gebina Aleida (Inge) de Vries-Gasthuis. Zij werd 92 jaar.  

De uitvaartviering was vrijdag 26 februari in de St. Jozefkerk..  
Maandag 22-Feb Henrica Maria (Rie) Hannink-Brouwer. Zij werd 91 jaar.  

De uitvaartviering was vrijdag 26 februari in de St. Jozefkerk..  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Maria Pona-Lo Cicero; Ria te Wierik-Morssinkhof; Herman Boswerger.  

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 27-Feb 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Riet Engelbertink-Hofhuis  
Misintenties:  Netty Braakhuis; Inge Antvelink-Engelbertink.  
OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 02-Mrt 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 06-Mrt 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 28-Feb 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Ned.) 
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Hans Volkering; Jo Hodes.  
Misintenties:  Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een Familie.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 01-Mrt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Swietbert]  
  Misintenties:  Antoon Geerdink.  
Woensdag 03-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 04-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Casimir van Polen]  
Vrijdag 05-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint.  
Zondag 07-Mrt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./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 

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan 

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen 

te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep 

leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 

Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de 

kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Uw Vastenactie gift maakt een leven lang verschil : NL21 INGB 0000 0058 50 o.v.v VastenActie 

Lees Meer: https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2021-werken-aan-je-toekomst  

 

PREKEN ONLINE 2E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD B - 2021 

Zusters en broeders,  

Wat een gruwelijk verhaal hoorden we in de eerste lezing: Abraham moet zijn zoon Isaak de keel oversnijden 

en als brandoffer aan God opdragen. Inderdaad, een afgrijselijk, een gruwelijk verhaal. Maar ten minste even 

afgrijselijk en even gruwelijk is het feit dat dit verhaal vandaag keiharde werkelijkheid is. 

Want talloos zijn de kinderen, jongens zowel als meisjes, die als brandoffer worden opgedragen om in 

onmenselijke omstandigheden aan mijnbouw te doen, katoen te plukken, tapijten te knopen en nog zoveel 

meer. Meisjes, nog echte kinderen, worden tot prostitutie gedwongen, moeten het hele huishouden doen. 

Jongens moeten aan straathandel doen, of als kindsoldaat aan gewapende gevechten deelnemen. Scholen 

worden overvallen, en honderden leerlingen worden ontvoerd. Zijn het meisjes, dan is de kans groot dat ze 

als seksslavin verkocht worden. Tot zo’n gruwelijk leven worden honderdduizenden kinderen gedwongen, 

soms door hun ouders, en anders dan in het Bijbelverhaal is er voor hen geen engel van de Heer die vanuit de 

hemel roept: ‘Raak dat kind met geen vinger aan en doe het niets.’ En nog minder verheffen plaatselijke 

heersers hun stem in die zin, integendeel, vaak zijn zij door hun machtsmisbruik en hun corruptie de oorzaak 

van de ellende waarin de kinderen, maar ook hun ouders zich bevinden. 

Een heel ander verhaal horen we in het evangelie. Een verhaal over Jezus die zijn aardse leven overstijgt. 

Een verhaal dat nog een diepere betekenis krijgt door een stem die door de wolken heen zegt: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, luister naar Hem.’ En als we dat doen, als we dus luisteren naar Jezus’ woorden en daden van 

liefde en vrede, van inzet en hulp, van waarheid en gerechtigheid, zullen we niet meer onverschillig blijven 

tegenover de ellende en het onrecht in de wereld, maar zullen we ons naar best vermogen inzetten om mee te 

bouwen aan een wereld die God bij zijn schepping voor ogen had: een aards paradijs voor alle mensen. 

Daarom moet onze veertigdagentijd meer zijn dan een passief uitzien naar de verrijzenis van Jezus, maar 

moet het ook een tijd zijn van toegroeien naar zijn woorden en daden en naar zijn enige wet ‘Hou boven al 

van God en hou even veel van uw naaste als van uzelf.’ En onze naasten zijn niet alleen mensen om ons 

heen, maar ook mensen in verre landen. We weten dat Broederlijk Delen ons helpt om ook voor hen 

aandacht te hebben. 

Lees Verder: https://preken.be/b/vasten/234-02/13430-2e-zondag-van-de-veertigdagentijd-b-2021  

 

 

En misschien weten we het niet, maar Broederlijk Delen viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Door al die 

jaren heen heeft het zich ingezet tegen armoede en tegen onrecht, heeft het plaatselijke verenigingen 

geholpen en in heel veel landen in Afrika, Latijns-Amerika en ook in Palestina echt wonderen tot stand 

gebracht. Wonderen van nu ontwikkelde vrouwen en mannen die zich inzetten voor sociale gelijkheid en 

tegen uitbuiting. Wonderen van geen honger meer, van kinderen die naar school kunnen gaan, zelfs tot in de 

universiteit. Wonderen van bewustwording dat het anders kan, van delen en herverdelen, van gezond en 

duurzaam leven. Dit jaar gaat de aandacht naar Congo, Bolivia en Palestina, met inzet voor gezonde 

landbouw en respect voor jongeren. Laten we ons nu al voornemen dat we de acties van Broederlijk Delen 

zullen ondersteunen. Wellicht zal dat niet in de kerk kunnen gebeuren, omdat het niet zeker is dat de kerken 

https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2021-werken-aan-je-toekomst
https://preken.be/b/vasten/234-02/13430-2e-zondag-van-de-veertigdagentijd-b-2021

