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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 4, 32-35) Eén van hart en één van zíel.
2-de Lezing (Joh. 5, 1-6)
Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld.
Evangelie
(Joh. 20, 19-31) Na acht dagen kwam Jezus.

ONLANGS OVERLEDEN:
Inge de Vries-Gasthuis; Rie Hannink-Brouwer; Gerrie Quattrone-Evers; Corrie Pots-Goossen;
Henk Bokdam.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 10-Apr 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Gerard Schrijver; Sylvia Mathilde Ernst.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 13-Apr 19:00
Zaterdag 17-Apr 18:30

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

[H. Martinus I]
Jozefkoor (Lat./Ned.)

MEDEDELINGEN
ST.-GEORGIUSBASILIEK
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Zondag
11-Apr 10:00 Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Jaargedachtenis:
Misintenties:
Maria
Apdonia
Verstege-Volwater;
Gerrit
Dominicus Verstege;
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• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
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en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Vrijdag
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09:00 Als
Eucharistieviering
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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.

ZONDAG GODDELIJKE BARMHARTIGHEID.

De heilige paus Johannes Paulus II was een groot vereerder van de heilige Poolse zuster
Faustina Kowalska. Aan haar heeft de Heer zich bekend gemaakt en haar gevraagd de devotie
tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen.
Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag – Beloken Pasen - naderen tot het
sacrament van boete en verzoening en de eucharistie bijzondere genaden te schenken.
In het jaar 2005 overleed paus Johannes Paulus II op de vooravond van deze zondag.

WEEKEND VIERINGEN

JOZEFKERK
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)

GEORGIUSBASILIEK

Zondagsvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube [St Joris Almelo]
Doe mee met de Digitale Collecte
11-Apr-2021
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/tn5li9ouo9cthf2rjqp7
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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AANWEZIGHEID GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19, zijn geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.

PREKEN ONLINE
https://preken.be/b/paastijd/201-02/13444-2e-zondag-in-de-paastijd-b-2021

BELOKEN PASEN - 2021

Zusters en broeders,
In de eerste lezing hoorden we hoe de eerste christenen één van hart en één van ziel waren, hoe ze afstand namen van hun
bezit en alles met elkaar deelden. Meer dan waarschijnlijk is dat een geïdealiseerd beeld, want op andere plaatsen in De
Handelingen, waaruit deze lezing komt, blijkt dat het in de eerste christelijke gemeenschappen absoluut niet altijd rozengeur
en maneschijn was, dat er soms onenigheid was, en dat niet altijd alles met anderen werd gedeeld.
Waarom heeft Lukas, de auteur De Handelingen, hier dan zo’n mooi beeld geschetst? Omdat hij zijn lezers en luisteraars wil
laten zien en horen dat christen zijn niet zomaar een akkefietje is dat niet veel voorstelt. Integendeel, christen zijn stelt eisen,
vraagt inzet, samenhorigheid, zorg. Christen zijn is anders gaan leven, dus niet alleen voor zichzelf, maar met zorg voor de
medemensen. Christen zijn is breken en delen – helemaal zoals Jezus dat heeft verkondigd en voorgeleefd.
Misschien hebben de apostelen zich ook daarom opgesloten in hun verblijfplaats: omdat ze er niet direct veel voor voelden
om christen te zijn. Ze hebben zich natuurlijk ook opgesloten omdat ze bang waren dat ze het lot van Jezus zouden
ondergaan. Wellicht speelden ook schaamte en schuldgevoel mee omdat ze als laffe angsthazen Jezus in de steek hadden
gelaten. Evenmin uitgesloten is dat ze moedeloos en onzeker waren over het verleden en over hun toekomst. Waarom
hadden ze alles in de steek gelaten om Jezus te volgen, en hoe ziet hun toekomst er nu uit? Ze hadden zo’n hoge
verwachtingen gehad over het nieuwe koninkrijk waarin zij zeker een belangrijke post zouden krijgen, maar van dat
koninkrijk is helemaal niets in huis gekomen, dus hebben ze geen zin meer om Jezus te volgen en te leven zoals Hij, want je
ziet wat ervan komt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze Jezus niet herkennen wanneer Hij plots in hun midden staat. Daarvoor is hun
moedeloosheid, hun zelfbeklag, hun gevoel bedrogen te zijn te groot. Precies omdat ze Hem niet herkennen, laat Jezus zijn
wonden zien en wenst Hij hun vrede toe. En Hij geeft hun meteen ook de opdracht die hun leven zal bepalen. Nee, geen
hoge job in het koninkrijk waarvan ze gedroomd hebben, maar dezelfde zending als Jezus van zijn Vader had gekregen.
Daarom blaast Hij zijn Geest over hen uit, en dat is geen geest van een hoge job, van macht en prestige, maar een Geest van
geloof, van liefde, van vergeving en barmhartigheid, van vrede en vreugde. En dat is geen gemakkelijke Geest. Dat zien we
in de reactie van Thomas. Hij was er niet bij toen Jezus zijn Geest over de apostelen uitblies, dus kan hij ook geen drager
zijn van de opdracht. Maar wanneer hij Jezus echt ontmoet, spreekt hij de sterkst denkbare geloofsbelijdenis uit: ‘Mijn Heer
en mijn God’ roept hij uit.
Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij in de beide verhalen staan. Proberen we in onze parochie een gemeenschap te
vormen? En proberen we ook één van hart en één van ziel te zijn in ons doen en denken in de parochie en in ons leven?
Zetten we er ons voor in, of is ons gemeenschapsgevoel niets meer dan de wekelijkse zondagsmis, die op dit moment
trouwens zelden of nooit plaatsvindt. Voelen we ons in deze crisistijd zelfs nog een parochiegemeenschap? En zijn we
bereid om te breken en te delen, ook in ons dagelijks leven, of is en blijft het ieder voor zich, en ik voor mezelf?
En erkennen wij Jezus, ook als we Hem niet in levenden lijve ontmoeten? Of zijn we zoals Thomas, en eisen we klaarheid in
alle omstandigheden? Klaarheid dat God, dat Jezus altijd onder ons is. Dat Hij bij ons is in dagen van pijn en verdriet, van
moedeloosheid en wanhoop. Zoals Hij vandaag aanwezig is in de inzet van zovelen in ziekenhuizen en andere hulpcentra
voor zovelen die door corona getroffen worden, die alleen achterblijven wanneer ze een geliefde verliezen, die na maanden
intensieve zorg nog niet hersteld zijn.
Zusters en broeders, Thomas wordt ook Didymus genoemd, en dat betekent tweelingbroer. Het zou goed zijn als hij
inderdaad onze tweelingbroer was, want dan zouden wij precies handelen zoals hij. We zouden dus niet zomaar geloven in
gelijk welk verhaal waarmee we vandaag overspoeld worden, en we zouden net als hij in Jezus ‘Mijn Heer en mijn God’
erkennen. Het zou mooi zijn als dat inderdaad zo was, en als we ook zo diepgelovig zouden leven en werken. Amen.
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Pastoor:
Parochiecatecheet:
Lees Verder:
https://preken.be/b/paastijd/201-02/13444-2e-zondag-in-de-paastijd-b-2021
06 1266 2672
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
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Diaconaal Assistent:
Hr. H. Kienhuis
Uitvaartcoördinator
Mw. Annette ter Ellen
06 2222 5446

ST.-JORISPAROCHIE
LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.

PASTORALE HULP
0546 813 298
0546 861 184

06 8379 6183
ofwel
06 1266 2672

