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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Jer. 31, 31-34) lk zal een nieuw verbond sluiten en aan hun zonden niet meer denken.  
2-de Lezing (Hebr. 5, 7-9) Christus heeft gehoorzaamheid geleerd en is oorzaak geworden van eeuwig heil.  
Evangelie (Joh. 12, 20-33) Als de graankorrel in de aarde sterft brengt hij veel vrucht voort.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Ria te Wierik-Morssinkhof; Herman Boswerger; Inge de Vries-Gasthuis; Rie Hannink-Brouwer;  
Corrie Pots-Goossen; Gerrie Quattrone-Evers.  

Doe mee met de Digitale Collecte 21-Mrt-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/5c1drvn3ptj5otja1dce  

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

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 23-Mrt 19:00 Eucharistieviering [H. Turibius de Mogrovejo]  
Zaterdag 27-Mrt 18:30 Eucharistieviering  Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.) 

Wie is bereid en in de gelegenheid om, zo nu en dan, op zaterdagavond een medeparochiaan wonend 
Groene Bruglaan, naar de Jozefkerk te brengen voor het bijwonen van de eucharistieviering.  
Melden bij:  Martin Harmsel; <0546 868 737> <b.harmsel@versatel.nl> 
 
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-Mrt 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  lidy Scholten-Brummer; Eef Timmermans; Bekering van een familie;  

Dick en Joke Wijnants-Otger en John en Jo Hodes.  

Zondag 21-Mrt 12:00 Doopviering  

Woensdag 24-Mrt 19:00 Boeteviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 22-Mrt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 24-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Donderdag 25-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Maria Boodschap]  Hoogfeest  
Vrijdag 26-Mrt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 28-Mrt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.) 

AANWEZIGHEID GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.  
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19, zijn geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.  

Uitzondering week voor Pasen;  maandag 29-mrt,  woensdag 31-mrt en vrijdag 02-apr. 
Georgius Pastorie: gastvrouwen aanwezig van 09.30 uur tot 11.30 uur  

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/5c1drvn3ptj5otja1dce
https://tikkie.me/pay/5c1drvn3ptj5otja1dce
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  

 

PAASBRODENACTIE LOURDESGROEP ALMELO 

Een herinnering voor iedereen die een Paasbrood heeft besteld.  

 

Op zaterdag 27 maart, tussen 11.00 en 13.00 uur, kunt u de broden op halen op het kerkplein  

van de Sint Jozefkerk. Bij het ophalen van het Paasbrood graag contant betalen en het geld  

gepast in een envelop te doen, voorzien van uw naam. 

Hartelijke groeten,  Annette en Bea 
 

Ook dit jaar houdt de Stichting Lourdesgroep Almelo weer de jaarlijkse Paasbrodenactie,  

mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Deterd. 

Een overheerlijk Paasbrood voor maar 6,50 euro, met of zonder spijs. 

U kunt de broden bestellen bij Bea Oude Mulders en Annette ter Ellen.  

Zij staan in de weekenden van 6/7 en 13/14 maart achterin de kerk.  

Of u kunt hen appen, bellen of mailen om te bestellen:  

Bea: 06 1079 3062 catechese@stjorisparochie.nl  

Annette: 06 2222 5446 diaconie@stjorisparochie.nl  

Op 27 maart kunt u de broden op halen tussen 11.00 en 13.00 uur op het kerkplein van de Sint Jozefkerk. 

In verband met de coronaregels graag betalen bij ophalen van het Paasbrood door het geld gepast in een enveloppe te 

doen voorzien van uw naam. Meer informatie over de Lourdesgroep vindt u op   www.lourdesgroepalmelo.nl  

PREKEN ONLINE 5E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD B - 2021 

‘Ik leg mijn wet in hun binnenste, ik grif hem in hun hart.’ 

Zusters en broeders, het is een kernzin uit de eerste lezing. Door de ontrouw van Israël voelt God de Heer 

zich verplicht een nieuw verbond te sluiten. Anders aan dat verbond is dat het geen  geschreven wetboek is 

zoals het oude verbond, maar dat het recht in het hart van de mensen gegrift wordt. En daarmee is de essentie 

verwoord, en die is dat de wet niet uit woorden, maar uit daden bestaat. 613 geschreven geboden en verboden 

telde de oude wet. Probeer die maar eens van buiten te leren, en probeer die maar eens in daden om te zetten. 

Hoe heerlijk is het nieuwe verbond dat ons door Jezus in naam van zijn Vader in ons hart is gegrift: ‘Bemin 

God bovenal en bemin uw naaste zoals uzelf.’ Geen bombastische parade van duizenden woorden in 

geboden en verboden, maar slechts één daad: beminnen, houden van, graag zien. In het evangelie gaat Jezus 

daar direct op  in. Hij zegt: ‘Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, 

behoudt het voor het eeuwige leven.’ Misschien lijken dat moeilijke woorden, maar dat zijn ze niet, want ze 

verwoorden alleen wat er gebeurt als je niet leeft naar dat ene gebod van Jezus. Als je dus niet van God en 

niet van je naaste, maar alleen van jezelf houdt. Dan verlies je inderdaad een menswaardig leven. Immers, 

het is met de mens zoals met de graankorrel: alleen als die in de aarde sterft, brengt hij veel vruchten voort. 

Zo ook de mens: alleen als hij niet alleen voor zichzelf leeft, als hij bij manier van spreken dus sterft in 

zichzelf, brengt hij veel vruchten voort van liefde, vrede, goedheid, blijdschap, geluk.  

Lees Verder: https://preken.be/b/vasten/237-05/13436-5e-zondag-van-de-veertigdagentijd-b-2021  

 

Maar het evangelie heeft nog veel meer diepgang die ons direct aanbelangt. Jezus weet wat Hem te wachten staat: lijden en dood. Geen natuurlijke dood, maar een 

vreselijke kruisdood. Dit besef van lijden en dood confronteert ons met ons eigen lijden en dood. Nee, we gaan niet gekruisigd worden, maar ook ons wacht een 
moment waaraan we liever niet denken en waarmee we liever niet geconfronteerd worden. Of misschien leven we momenteel al in zulke momenten van pijn en 

lijden. En tegelijk doet ons dat mee voelen, mee lijden en mee verdriet hebben met hen die oud en ziek zijn, en met hen die leven in het aanschijn van de dood. 

Ook in deze confrontatie wijst Jezus ons de weg van geloof, hoop en liefde. Immers, door zijn verrijzenis overschrijdt Hij de grenzen van de dood, leeft Hij ons 
voor in het eeuwige leven dat ook ons leven is, en is Hij altijd en in alle omstandigheden bereikbaar, dus ook in tijden van lijden en pijn, van wanhoop en 

moedeloosheid, van angst en verdriet. 

Veel van zijn tijdgenoten voelen dat niet aan, en ondanks de vele wondertekenen die Hij voor hun ogen verricht heeft, zien ze in Hem niet de Blijde Boodschap van 
Gods liefde en vrede. Dat zien niet-joden soms wel. We zagen dat al in de Kersttijd, toen wijzen uit het oosten Jezus kwamen aanbidden, en we zien het vandaag in 

de Grieken die Jezus graag zouden ontmoeten, graag met Hem zouden spreken, graag naar Hem zouden luisteren. 

Zijn wij zoals die wijzen en die Grieken? Willen ook wij Jezus echt ontmoeten en naar Hem luisteren? Luisteren naar zijn woorden en daden van liefde, vrede en 
gerechtigheid. Hebben wij daar echt oor voor en willen we in een wereld waarin we voortdurend geconfronteerd worden met wapens en geweld toch liever luisteren 

naar Hem die ons hoop geeft en ons de weg wijst naar een leefbare wereld voor onszelf en onze medemensen, en op wie kunnen vertrouwen in tijden van nood, van 

lijden en pijn. Tijden die Hijzelf heeft doorleefd, en die Hij heeft aanvaard, want Hij bidt niet: ‘Vader, red Mij uit dit uur’, maar Hij bidt: ‘Vader, verheerlijk uw 

Naam.’ 

Zusters en broeders, maken wij dezelfde keuze? Kiezen ook wij in alle omstandigheden, dus ook in tijden van tegenslag, van lijden en pijn, van corona en andere 

https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2021-werken-aan-je-toekomst
https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
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https://www.bing.com/search?q=loudesgroepalmelo&form=PRNLNL&pc=UE01&ocid=UE01DHP&httpsmsn=1&msnews=1&refig=aa487fae64954ef4a0ee54b5bb974c79&sp=-1&pq=loudesgroelourdesgroepalmelo.nl
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