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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 4, 8- 12) Bij niemand anders is de redding te vinden.
2-de Lezing (1Joh. 3,1-2)
Wij zullen God zien zoals Hij is.
Evangelie
(Lc. 24, 35-48) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

KORTGELEDEN OVERLEDEN:
Dinsdag

20-Apr Henricus Johannes (Harrie) Leeuwenkamp. Hij werd 82 jaar.
De uitvaartplechtigheid (in besloten kring) is maandag 25 april in de St.-Georgiusbasiliek.

ONLANGS OVERLEDEN:

Henk Bokdam.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 24-Apr 18:30

Eucharistieviering
The Lord’s Choir (Ned.)
Mgr. Woolderink
Misintenties:
Gerard Schrijver; Marianne van den Broek-Haring;
Sophie en Johannes Albertus Blaaupot-Fieten; Opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer-Blaaupot;
Jill van de Voort-Albers; Maria Brugmans; Betsy Spijker-Blaaupot; Minneke Moes- Blaaupot;
Robert BLaaupot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 27-Apr 19:00
Zaterdag 01-Mei 18:30

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

[H. Petrus Canisius]
Herenkoor (Greg.)

M
STEDEDELINGEN
.-GEORGIUSBASILIEK
•Zondag
Mariakapel:
De grote
zijn buiten de vieringen te
verkrijgen bij de
gastvrouwen in de pastorie.
25-Apr
10:00kaarsen
Eucharistieviering
Georgiuskoor
(Lat./Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Mgr. Woolderink
Misintenties: Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een familie; Henk Krukkert
•OVERIGE
Intentieboek:
Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
VIERINGEN
waarin u 26-Apr
uw noden
en/of intenties
dankbaarheid
kunt schrijven.
Maandag
18:45
Vespersuit19:00
Eucharistieviering
•Woensdag
Gevonden
voorwerpen:
28-Apr
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Petrus Chanel]
Deze liggen rechts
achter
in
de
kerk.
Daar
kunt
u
ze
eventueel
ophalen.
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
29-Apr 08:45 U Lauden
Eucharistieviering
Catharina
Siena]
•Donderdag
Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de[H.
week
aan devan
pastorie
Vrijdag
30-Apr
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[H.
Pius
V]
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Zondag
02-Mei kunnen
10:00 worden.
Eucharistieviering
Georgiuskoor
(Ned.) en bestemd
en melk gekocht
Dit is een projectMgr.
vanWoolderink
de gezamenlijke
kerken van Almelo
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
WEEKEND
VIERINGEN
JOZEFKERK
NL29 RABO
0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom. GEORGIUSBASILIEK
PerWe
viering
maximaal
30
personen.
Aanmelden
via
secretariaat;
moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Email:
secretariaat@stjorisparochie.nl
Canisius
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.

AANWEZIGHEID GASTVROUWEN OP LOCATIES JOZEF EN GEORGIUS.
Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19, zijn geen gastvrouwen aanwezig op de locaties.
Doe mee met de Digitale Collecte
25-Apr-2021
• Scan de QR-Code met uw mobiel
• Volg de link die in beeld komt
https://tikkie.me/pay/grn04kcuoi74a6trevoc
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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COLLECTE
ROEPINGENZONDAG
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
MEIMAAND IS TRADITIONEEL MARIAMAAND.

JOZEFKERK: In de meimaand, iedere dinsdagavond rozenkransgebed om 18.45 uur.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek
aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei).
Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus:
“Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus,
is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.”
Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
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

BOODSCHAPPENMAND

WEEKEND 1/2 MEI

In het weekend van 1 en 2 mei staat de boodschappenmand weer centraal in onze beide locaties.
U kunt houdbare producten meenemen naar de kerk en dit in de mand neerleggen.
Ook kunt u een financiële donatie doen via de oranje bus die naast de mand staat;
of via bankrekening NL29 RABO 0102 1592 t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Hartelijk dank voor uw gaven namens de diaconie van onze parochie.

Annette ter Ellen, diaconaal assistent.
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - 2021

PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

De zondag van de goede herder, zo zouden we de 4e zondag van Pasen kunnen noemen, want welk jaar
het ook is, op die zondag staat de goede herder centraal in het evangelie. Wellicht om die reden is deze
zondag ook roepingenzondag. Daarbij denken we wellicht aan priesters en kloosterlingen, en bidden we dat
hun schaarse aantal opnieuw zou aangroeien met mannen en vrouwen die goede herders willen zijn voor
hun medegelovigen. Maar we zijn fout als we denken dat alleen zij geroepen worden om goede herders te
zijn, want wie of wat we ook zijn, allen worden wij geroepen om dat te zijn, en die roeping kunnen we in alle
omstandigheden verwezenlijken. We moeten daarvoor geen missionaris, priester, diaken of kloosterzuster
zijn. Nee, we moeten gewoon goede herders zijn door behoedzaam te spreken en liefdevol te handelen in
ons gezin, op ons werk, in onze omgeving, in onze parochie. Dat lukt alleen als we geen problemen zoeken,
maar luisterende oren hebben. Als we liefdevol en vredevol met elkaar omgaan. Als we kunnen vergeven
en vergeten. Als we willen helpen waar nood is. Als we dus leven naar dat ene gebod van Jezus:
Bemin God bovenal en bemin uw naaste zoals uzelf.
Lees Verder:

https://preken.be/b/paastijd/203-04/13448-4e-zondag-in-de-paastijd-b-2021

Zoals altijd moeten we ons dus afvragen waar we staan in dit evangelie over de goede herder. Spannen wij ons in om
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EREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
MEDEWERKERS
VERLIJDEN / UEen
ITVAART
een goede herder te zijn, of zijn we niets meer
dan een huurling die geen hart heeft voor zijn O
medemensen.
Pastoor:
huurling die alleen maar doet wat hij of zij moetParochiecatecheet:
doen, die geen verantwoordelijkheid wil dragen, die 06
zich1266
voor2672
niets of
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
niemand wil inzetten, behalve als het hem of haar veel opbrengt, want dat is het enige wat telt voor een huurling: dat
Diaconaal Assistent:
Hr. H. Kienhuis
hij of zij er goed voor betaald wordt.
Uitvaartcoördinator
Mw. Annette ter Ellen
06 2222 5446
Of proberen we toch een goede herder te zijn, ook al is dat vandaag niet vanzelfsprekend. Immers, zovelen zijn er die hun eigen
leiden, zelfstandig willen zijn, hun eigen weg willen gaan, willen denken en doen wat zij zelf willen,
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Immers, zij hebben God niet nodig, ze kunnen
het wel2672
alleen.
Gastvrouwen
nietzovelen
aanwezig
Covid-19.
Of wij het willen of niet, een goede herder zijn is dus niet altijd gemakkelijk. Dat was het zeker ook niet voor Jezus, en om het

