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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 9, 26-31) Hij verhaalde hen, hoe hij onderweg de Heer gezien had.  
2-de Lezing (1 Joh. 3, 18-24) Dit is zijn gebod: dat wij geloven en liefhebben.  
Evangelie (Joh. 15, 1-8) Wie in Mij blijft terwijl lk blijf in hem die draagt veel vrucht.  

ONLANGS OVERLEDEN: Henk Bokdam; Harrie Leeuwenkamp.  

Doe mee met de Digitale Collecte 02-Mei-2021 

• Scan de QR-Code met uw mobiel  

• Volg de link die in beeld komt 
https://tikkie.me/pay/shn9vjd59bv99vssgi7v  

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 01-Mei 18:30 Eucharistieviering Herenkoor  (Greg.)  
Mgr. Woolderink   

Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Gerard Schrijver.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 04-Mei 18:45 Rozenkrans 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 08-Mei 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.  

 Canisius 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   
Zondag 02-Mei 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor  (Ned.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Henk Prinsen  
Misintenties:  Lidy Scholten-Brummer; Bekering van een familie; Odiel Lenferink-Laarhuis;  

Johan en Trees Schoot Uiterkamp.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 03-Mei 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [HH. Filippus en Jakobus]  Feest  
Woensdag 05-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 06-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 07-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint.  
Zondag 09-Mei 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (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 mag maximaal 10% van het totaal aantal zitplaatsen bezet zijn. Aanmelden via secretariaat; 
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl  
Mobiel: 06 3128 2344 (Bij voorkeur donderdag tussen 10.00-12.00 uur)  

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal 

aanwezigen bij vieringen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk 

blijft onverkort van kracht met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. 

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/shn9vjd59bv99vssgi7v
https://tikkie.me/pay/shn9vjd59bv99vssgi7v
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 VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - 2021 

‘Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Los van Mij kunt gij niets.’ 

Zusters en broeders, het lijkt misschien een harde uitspraak van Jezus, maar ze is direct uit het leven gegrepen. Je kunt 

ze dus honderden keren toepassen. Want wat is een moeder zonder kinderen, wat is een ondernemer zonder bedrijf, een 

arbeider zonder werk, een zanger zonder stem, een leraar zonder klas,  een taxichauffeur zonder taxi, een sportman 

zonder supporters … Je merkt het: je kan eindeloos doorgaan. Gewoon grappig in dat verband is een voorbeeld uit het 

nabije verleden: Wat is een voetbalploeg zonder tegenspelers. Anders gezegd: wat kunnen twaalf heel rijke 

voetbalploegen die een eigen geldmachine in elkaar flansen nog doen als ze niet meer aan Europese en aan 

wereldbekers mogen deelnemen? Dan hebben ze alleen zichzelf, is winnen of verliezen niet meer belangrijk en hebben 

ze geen supporters meer. Geen wonder dat dat clubje van rijken die alleen aan geld kunnen denken al na één dag als 

een slechtgemaakte pudding in elkaar zakte. 

Je merkt het in alle voorbeelden: een mens heeft iemand nodig om zelf iemand te zijn. Je mag zo rijk zijn als de zee 

diep, je mag de helft van de wereld bezitten, je mag zo gezond zijn als een vis in het water, je mag dit en je mag dat … 

als je niemand hebt die met jou wil meegaan in je leven, heb je maar één zekerheid: dat je heel eenzaam bent. Probeer 

maar eens iemand te zijn op een onbewoond eilandje in de Stille Oceaan! Je zal rap weten dat je niemand bent. 

‘Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Los van Mij kunt ge niets’, zegt Jezus, en Hij heeft gelijk. Probeer maar eens een 

christen te zijn als je je niet aan Jezus hecht. Als je niet probeert te leven naar zijn woorden en daden. Als je niet met 

Hem verbonden blijft in goede en in kwade dagen. Als je geen beroep doet op Hem wanneer je in crisis, in pijn, in 

lijden bent. Hoe kunnen we vruchten dragen van liefde, vrede, vergeving, geduld, zachtmoedigheid als we niet naar 

Jezus luisteren. En hoe kan de Kerk zulke vruchten voortbrengen als ze haar eigen weg wil gaan in plaats van de weg 

van Jezus. Als ze oordeelt en veroordeelt in plaats van Gods liefde uit te stralen. Als ze niet wil openstaan voor alle 

mensen, dus ook voor mensen die anders denken, anders voelen, anders hopen, gewoon anders zijn. Allemaal mensen 

met wie Jezus te maken kreeg, en aan wie Hij vroeg: ‘Wat wilt gij dat Ik voor u doe?’ Hij vroeg niet eens of zij wel in 

Hem geloofden, of ze elke zondag naar de synagoge gingen, naar de priesters luisterden en de wet van Mozes 

naleefden. 

Lees Verder: https://preken.be/b/paastijd/204-05/13450-5e-zondag-in-de-paastijd-b-2021  

In de eerste lezing hoorden we hoe Paulus goede vruchten kon dragen vanaf het moment dat hij naar Jezus luisterde. Paulus die eigenlijk Saulus heette, die een 

fanatieke farizeeër was die Jezus’ volgelingen zozeer haatte dat onder zijn goedkeurend oog diaken Stefanus vermoord werd. Diaken Stefanus die meteen de eerste 
christelijke martelaar werd. Zo was Saulus, tot hij onderweg naar Damascus door de verrezen Jezus zozeer overdonderd werd dat hij meteen een diepgelovige 

verkondiger werd van Jezus’ leven, dood en verrijzenis. Saulus die Paulus werd,  de belangrijkste missionaris van het jonge christendom, en een van de basisranken 

aan de wijnstok die Jezus was. 

Zusters en broeders, laten wij dat ook zijn: ranken aan de wijnstok die Jezus is. Ranken die niet kunnen leven zonder die wijnstok. Ranken die niet verdorren omdat 

ze gehecht zijn aan de wijnstok, zodat ze in liefde en vrede leven. In de tweede lezing zegt Johannes in heel directe woorden hoe we dat moeten doen: ‘Wij moeten 

niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf’, zegt hij. Hij weet dat wij daar niet altijd zullen in slagen, en dat onze 
woorden soms mooier en beloftevoller zullen klinken dan onze daden zijn, maar ‘geef het niet op’, zegt hij, ‘want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.’ God 

weet dus ook dat we dikwijls wel willen, maar niet kunnen. Laten we dus nooit opgeven ernaar te streven ranken te zijn die aan Jezus zijn vastgehecht, zodat we 

kunnen leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd. Amen. 

Lees Verder: https://preken.be/b/paastijd/204-05/13450-5e-zondag-in-de-paastijd-b-2021  

 

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. 

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. 

https://preken.be/b/paastijd/204-05/13450-5e-zondag-in-de-paastijd-b-2021
https://preken.be/b/paastijd/204-05/13450-5e-zondag-in-de-paastijd-b-2021

