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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 10, 34a. 37-43) Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden  
was opgestaan. 

2-de Lezing (Kol. 3, 1-4) Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.  
Evangelie (Joh. 20, 1 -9) Hij moest namelijk uit de doden opstaan.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

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

Doe mee met de Digitale Collecte 04-Apr-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 
https://tikkie.me/pay/lngpa11m03ruj1m6fcgn  

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 03-Apr  Géén Viering  
Zondag 04-Apr 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen  

Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)   
Misintenties:  Johannes Albertus en Sophie Blaaupot-Fieten; Opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer-Blaaupot; 

Jill van de Voort-Albers; Maria Brugmans; Bertsy Spijker- Blaaupot; Robert Blaaupot; 
Minneke Moes-Blaaupot; Hans Besselink; Hein Bekhuis.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 06-Apr 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 10-Apr 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (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   
Zaterdag 03-Apr 19:30 Paaswake 
Misintenties: Ouders Elfrink-Frank; Joop en Riek Leeuwenkamp-ter Morsche; Jan Burks;  

Eddie Pezie; Ouders Zwitselaar-Niessen.  
Zondag 04-Apr 09:30 Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Herman Stephanus Maria ter Haar; Agnes Tiehuis-Strikker.  
Misintenties:  Lidy Scholten-Brummer; Lies Bos; Frans van Lint; Eef Timmermans; Bekering van een familie;  

Odiel Lenferink-Laarhuis; Ouders Hobert-Rikhof en zus Henriëtte; Henriëtte Boerhof-Fiselier; 
Henk Krukkert; Ouders Nico en Jo Cresh-Wash; Daniël en Nell Eigendaal en dochter Luis; 
Ouders Heerdink-Leus; Ouders Hennie en Jo Oude Kotte-Bulthuis en dochter Ria.;  

Maandag 05-Apr 10:00 Eucharistieviering Tweede Paasdag  
   Mgr. Woolderink Jozefkoorkoor  (Lat./Ned.)  
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 

Woensdag 07-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 08-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 09-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 11-Apr 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
 

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/lngpa11m03ruj1m6fcgn
https://tikkie.me/pay/lngpa11m03ruj1m6fcgn
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 

 

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

PREKEN ONLINE PASEN - 2021 

‘Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het 

graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.’   

Zusters en broeders, die eerste woorden van het verrijzenisverhaal zijn zo herkenbaar voor ons. Het was zo vroeg in de 

morgen dat het nog donker was … Hoe donker kan het zijn in ons leven en in de wereld. De donkerte van ons geloof 

dat dikwijls niet verder komt dan passief geloven, maar niet doen. De donkerte van onze gemoedstoestand bij ziekte en 

tegenslag. De donkerte van een wereld waar het milieu en de natuur elke dag zieker worden en waar de vrede zo veraf 

lijkt. Maar ook de donkerte van onze onverschilligheid, onze eigenwaan, ons egoïsme als het erop aankomt te delen. 

Om een voorbeeld te geven: Hebben we in de veertigdagentijd echt gedeeld met Broederlijk Delen, en hebben we op 

die manier meegewerkt aan Gods Koninkrijk van liefde en vrede voor alle mensen, of bleef het bij woorden zonder 

daden? 

Even herkenbaar is de weggerolde steen van het graf van Jezus, maar wie rolt onze steen weg? De steen van pijn en 

verdriet als we getroffen worden door ziekte en dood. De steen van ellende bij tegenslag en tegenkanting. De steen van 

wrok bij ruzie en scheiding. Maar ook de steen van zelfoverschatting, van oordeel en veroordeling, van roddelen en 

afbreken. 

Gelukkig bestaat de vreugde van Pasen erin dat door de verrezen Heer alle stenen weggerold worden. Dat geloven we, 

en dat geloof steunt op de getuigenissen die we in de eerste lezing en in het evangelie hoorden. Het geloof dat de dood 

niet het einde is, maar het begin van eeuwig leven in de palm van Gods hand. Het geloof dat ongeluk en ellende 

voorbijgaand zijn, dat we kunnen afstappen van egoïsme en onverschilligheid, en dat we kunnen leven in de liefde en 

de vrede van God, van Jezus, omdat Hij altijd onder ons aanwezig is, zodat we de weg kunnen gaan die Hij ons is 

voorgegaan. En Hij ‘ging als weldoener door het land’, zegt Petrus in de eerste lezing. Dat moeten wij dus ook 

proberen doen: als weldoener rondgaan, door liefde en vrede uit te dragen. Geen grote en indrukwekkende dingen die 

alleen maar haalbaar zijn voor supermensen, maar kleine dingen zoals de eenvoud van een luisterend oor, een helpende 

hand, een delend gebaar, een vreedzame actie en reactie. Er zijn zoveel kleine dingen die leiden naar een wereld vol 

liefde en vrede, een wereld waarvoor Jezus zich zo grenzeloos inzette dat het Hem zijn leven kostte. Maar Hij wist dat 

zijn Vader in de hemel Hem nooit in de steek zou laten, dat Hij op de derde dag zou verrijzen en ‘dat Hij de door God 

aangestelde rechter was over de levenden en de doden’ zegt Petrus in de eerste lezing. 

Zusters en broeders, de door God aangestelde rechter is Jezus, en niet de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer 

die zich veertien dagen geleden voor de zoveelste keer in de plaats stelt van God. Homoseksualiteit is een zonde, 

zeggen die heren, maar daar blijft het niet bij, want ze voegen eraan toe: ‘God zegent de zonde niet, en kan die ook niet 

zegenen.’ En dat is meteen de vreselijkste godslastering die ooit te horen is geweest. Niet God, maar die Romeinse 

heren bepalen dus wat zonde is en wat God kan. Zij moeten dus niet naar God luisteren, maar God moet naar hen 

luisteren. En niet Jezus is de door God aangestelde rechter. De rechters zijn zij, zij staan boven alles en iedereen, ook 

boven God, ook boven Jezus.  Nog eens, dat is de vreselijkste godslastering die ooit te horen is geweest. Een Romeinse 

kliek die zichzelf boven God, boven Jezus plaatst … het is om te huilen. 

Gelukkig is er de vreugde van Pasen. Laat die vreugde om de verrezen Heer sterker zijn dan de godslastering van die 

Romeinse kliek. Want daarop steunt de kracht en de vreugde van ons leven: op ons geloof in de verrezen Heer, in een 

God van liefde en vrede van wie Jezus zegt: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.’ Bij die velen horen ook 

mensen die anders zijn dan anderen. Laten we ons dus goed voelen in het huis van de Vader, wie of wat we ook zijn. 

Want Gods huis is een huis van paasvrede en paasvreugde in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

 

 

 

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 


