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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 3, 13-15. 17-19) De Vorst des levens hebt gij gedood;  
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.  

2-de Lezing (1 Joh. 2, 1-5a) Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook die van de hele wereld.  
Evangelie (Lc. 24, 35-48) Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Corrie Pots-Goossen; Gerrie Quattrone-Evers; Henk Bokdam.  

Doe mee met de Digitale Collecte 18-Apr-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 
https://tikkie.me/pay/ts3eap7da9n1efvtno3s  

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 17-Apr 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Gerard Schrijver.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 20-Apr 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 24-Apr 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 18-Apr 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Ned.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Lidy Scholten-Brummer; Eef Timmermans; Bekering van een familie;  

Voor een gezegend nieuw levensjaar.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 19-Apr 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 21-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Anselmus]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 22-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Misintentie:  Frans Oude Lansink 
Vrijdag 23-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Georgius]  
Zondag 25-Apr 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
 

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

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] 
 
Aanvang viering Georgiusbasiliek;  met ingang van zondag 30 mei  11:00 uur.  
Dit i.v.m. benoeming vicaris Woolderink tot pastoor van de Elisa parochie per 21-mei-2021. 
Installatie zondag 23 mei 2021 19.00 uur, 1ste Pinksterdag, in de Elisakerk door regio-vicaris Cornelissen.  

https://tikkie.me/pay/ts3eap7da9n1efvtno3s
https://tikkie.me/pay/ts3eap7da9n1efvtno3s
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 DERDE ZONDAG VAN PASEN - 2021 

https://preken.be/b/paastijd/202-03/13446-3e-zondag-in-de-paastijd-b-2021 

Zusters en broeders, 

Al meer dan een jaar worden we door het coronavirus geconfronteerd met ziekte en dood, niet alleen in onze buurt, in onze 

gemeente of stad, maar misschien ook in ons gezin of in onze familie. Die confrontatie doet ons ongetwijfeld meer dan anders 

denken aan de dood, want wie we ook zijn, en hoe oud of hoe jong we ook zijn, we zijn niet onkwetsbaar, hoezeer we ons ook aan 

de opgelegde regels houden. En als we aan de dood denken, ook al is het maar vaag, rijst als vanzelf de vraag op: en dan? Is dood 

werkelijk dood, of is er leven na de dood? Als christen geloven we in leven na de dood, want we gaan de weg die Jezus ons is 

voorgegaan, en dat is een weg die leidt naar lijden en dood, zoals we zagen in de Goede Week, maar ook naar verrijzenis en 

eeuwig leven, zoals we zagen op Pasen. 

Eeuwig leven: wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wellicht herinneren velen onder ons zich nog een liedje uit de jaren vijftig 

van de vorige eeuw. Daarin werd gezongen dat in de hemel groot en klein dagelijks op rijstpap met gouden lepeltjes zal getrakteerd 

worden. Dat is een gekke belofte, maar vergeleken met wat aan de islamistische zelfmoordterroristen beloofd wordt, stelt ze niets 

voor. Immers, volgens al even terroristische soortgenoten zullen zij  getrakteerd worden op tweeënzeventig maagden. In een 

interview dat in het paasweekend in een krant verscheen, noemt kardinaal De Kesel dat perverse gedachten, en dat is nog heel lief 

uitgedrukt. 

Wellicht geeft het evangelie van vandaag ons wél een gelovig antwoord op de vraag naar het hoe van het hiernamaals, want we 

maken direct kennis met de verrezen Jezus. En we zien meteen dat Hij anders is dan vroeger, want ondanks de gesloten deuren en 

vensters van de verblijfplaats van zijn leerlingen, staat Hij plotseling in hun midden. Maar tegelijk zien we dat Hij ook helemaal 

dezelfde is als voor zijn verrijzenis, want zijn eerste woorden zijn: ‘Vrede zij u.’ En wat heeft Hij ooit anders gedaan dan liefde en 

vrede verkondigen? Onmiddellijk daarna toont Hij zijn handen en zijn voeten. Die zijn helemaal zoals ze waren bij zijn lijden en 

dood. Daarna eet Hij samen met zijn leerlingen, net zoals Hij dat op het laatste avondmaal had gedaan. En daarop zegt Hij: ‘Dit 

zijn mijn woorden toen Ik nog bij u was: alles wat in de Wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over Mij geschreven 

staat, moet in vervulling gaan.’ En wat staat daarin geschreven? Dat Hij liefde en vrede zal brengen, dat Hij zal lijden en sterven, 

en dat Hij zal verrijzen. Dat zijn dingen die Hij zelf meer dan eens heeft gezegd, en die ook Petrus in de eerste lezing beklemtoont. 

En Jezus besluit met te zeggen dat zijn leerlingen van dit alles moeten getuigen. 

Het klinkt allemaal heel realistisch, geen uitvindsel van een ziekelijke fantasie, maar de weergave van de werkelijkheid zoals ze 

zich heeft voorgedaan. Een werkelijkheid waaruit blijkt dat Jezus na zijn dood en verrijzenis dezelfde is als voor zijn verrijzenis. 

Wellicht krijgen we hiermee dus een antwoord op de vraag naar het hoe van het leven na de dood: het wordt een reflectie van het 

leven op deze wereld. Zoals ons leven is geweest, zo zal het ook in eeuwigheid zijn. God de Heer zal ons niet belonen of straffen, 

Hij zal alleen bestendigen wat we zelf hebben gekozen. Immers, altijd heeft Hij onze vrijheid gerespecteerd, waarom zou Hij dat 

niet doen na onze dood? Waarom zou Hij ons een eeuwig leven opdringen waar we niet voor gekozen hebben? Hebben wij 

gekozen voor een leven van liefde en vrede, dan zullen we liefde en vrede ontmoeten. En wie gekozen heeft voor een leven van 

zelfzucht en onverschilligheid, of voor een leven van leugen en bedrog, van wreedheid en geweld, zal geen liefde en vrede 

ontmoeten, maar zal eeuwig alleen op zichzelf aangewezen zijn. Jezus zegt het zo duidelijk in zijn afscheidsrede over het 

hiernamaals: ‘Alles wat gij gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan. En alles wat gij 

niet voor een van de geringsten van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij ook niet voor Mij gedaan.’ 

Zusters en broeders, ‘De Heer is waarlijk opgestaan. Zoek Hem bij de doden niet, maar zing mee het hoogste lied’ zingen we in  

een van onze paasliederen. Laten we dat doen: het hoogste lied van liefde en vrede meezingen. Het zou mooi zijn als dat het  lied 

van ons eeuwig leven zou zijn. Amen. 

 

 

 

 

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 

SAM’S KLEDINGACTIE HELP MENSEN IN NOOD MET UW KLEDING 

Met uw tweedehands kleding en schoeisel kunt u mensen heel concreet helpen. Mensen die slachtoffer 
zijn geworden van natuurrampen; kinderen die een oorlog ontvluchten; gezinnen die in diepe armoede 
leven. Het zijn de zwaksten op aarde die onze hulp het hardst nodig hebben. U steunt hen door uw 
tweedehands kleding en schoensel te doneren aan Sam’s kledingactie. De opbrengst van de 
ingezamel;de kleding en schoeisel gaat naar de noodhulpprojecten van Cordaid. Goor daarom uw 
kleding en schoeisel niet weg, maar steun Sam’s kledingactie en help mensen vooruit.  

Inzamellocaties:  St.-Georgiusbasiliek en St.-Jozefkerk;  Zaterdag  01-mei-2021  10-12 uur 

 

https://preken.be/b/paastijd/202-03/13446-3e-zondag-in-de-paastijd-b-2021

