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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 10, 25-26. 34-35. 44-48) Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.  
2-de Lezing (1 Joh. 4, 7-10) God is liefde.  
Evangelie (Joh. 15, 9-17) Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zaterdag 01-Mei Everdina Maria (Dini) Mulder-Huisman. Zij werd 98 jaar.  

De uitvaartplechtigheid was vrijdag 7 mei in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN: Harrie Leeuwenkamp.  

Doe mee met de Digitale Collecte 09-Mei-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/hh1eebqj10p2auefaakt  

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 08-Mei 18:30 Eucharistieviering Jozefkoor  (Ned.)  
Mgr. Woolderink   

Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 11-Mei 18:45 Rozenkrans 19:00 Eucharistieviering   
Zaterdag 15-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 09-Mei 10:00 Eucharistieviering The Lord’s Choir  (Ned.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Lidy Scholten-Brummer; Riet Ritzer-Baars en dochter Esther; Jo Oude Kotte-Bulthuis;  
Ida Geerdink-van den Nieuwboer; Annie Oude Mulders-Klaas; Bekering van een familie.  

HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest 

Donderdag 13-Mei 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 10-Mei 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 12-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Pancratius]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 13-Mei Hemelvaart van de Heer   
Vrijdag 14-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Mattias]  Feest  
Zondag 16-Mei 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor Georgius  (Greg..) 
 

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

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 woensdag tussen 10.00-12.00 uur; dit i.v.m. Hemelvaart van de Heer op donderdag 13-mei  

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/hh1eebqj10p2auefaakt
https://tikkie.me/pay/hh1eebqj10p2auefaakt
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 ZESDE ZONDAG VAN PASEN - 2021 

https://preken.be/b/paastijd/205-06/13452-6e-zondag-in-de-paastijd-b-2021 

Zusters en broeders, 

In de eerste lezing zegt Petrus: ‘Nu pas besef ik goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot 

aantrekt van iedereen.’ En in het evangelie zegt Jezus: ‘Dit is mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.’ Elkaar 

liefhebben zonder onderscheid, want voor God zijn alle mensen gelijk: daarover gaat het vandaag. 

Elkaar liefhebben zonder onderscheid … de ervaring leert ons dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, maar ze leert ons ook dat dit 

onderscheid er niet mag zijn. Het onderscheid dat heel dikwijls steunt op rassen en talen, culturen en kleuren, heden en verleden. 

Een onderscheid dat dus vaak gevoed wordt door racisme. Racisme dat in het verleden het blanke ras geen moment deed twijfelen 

aan zijn superioriteit, wat tot kolonisering, slavernij en slavenhandel leidde, waarbij het blanke Europese ras de dood van tientallen 

miljoenen niet-blanken en niet-Europeanen op zijn geweten heeft. Racisme dat nog altijd bestaat, maar dat vandaag misschien 

meer tegenstand uitlokt dan vroeger. 

Dat merkten we de voorbije maanden in de aandacht voor Black Lives Matter, of ‘zwarte levens zijn belangrijk’. Wat in de 

Verenigde Staten ontstond als reactie tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, is na de moord op George Floyd in Minneapolis 

uitgegroeid tot een internationale beweging die in tientallen steden tot betogingen tegen racisme en politiegeweld heeft geleid, en 

ook tot internationale  belangstelling voor het proces tegen de agent die Floyd had gedood. De bijna wereldwijde opluchting toen 

die agent schuldig werd verklaard aan moord was groot.   

Is racisme nu uitgeroeid? Zeker niet, maar het bewustzijn is gegroeid dat het tegenmenselijk is. Toch blijven velen het moeilijk 

hebben met Gods enige gebod: Heb elkaar zonder onderscheid lief. Dat moeilijkheidsgevoel heeft zeker niet alleen met racisme te 

maken, maar ook met het gebod zelf. Houden van je partner, je kinderen, je kleinkinderen lijkt voor de hand te liggen, maar zelfs 

dat is niet altijd even vanzelfsprekend en even gemakkelijk. Immers, de ene dag is de andere niet. De ene dag kan een dag zijn van 

vreugde, van lach, van eensgezindheid, van dankbaarheid en ga zo maar door, terwijl de andere dag een dag kan zijn van discussie, 

van tegenzin, van ontgoocheling, van ruzie, van verdriet. Want zo is nu eenmaal het leven: een draaikolk van vallen en opstaan. 

Dat ‘heb elkaar lief’ daarbij ook binnen een gezin dus niet altijd vanzelfsprekend is, zien we alleen al in de vele echtscheidingen. 

Al evenmin vanzelfsprekend is het gebod in onze verhouding met onze medemensen dichtbij en veraf, terwijl we tegelijk beseffen 

dat liefde zonder onderscheid de basis is van en voor elke samenleving. Je moet daarom natuurlijk niet op iedereen verliefd zijn. 

Liefde uit zich immers in respect, in zorg, in inzet, in aandacht, in waardering, in luisteren, kortom in alles wat de wereld leefbaar 

maakt voor iedereen. Want zo is liefde: ze is universeel. En ze is noodzakelijk in alle omstandigheden. Dat zien we ook in onze 

directe omgeving: zonder de liefdevolle inzet van dokters, verpleegkundigen, specialisten, vrijwilligers en zonder de bereidheid 

van de massa om zich respectvol aan afspraken te houden was de strijd tegen covid-19 zonder twijfel op een catastrofe uitgelopen. 

Zusters en broeders, de apostel Petrus besefte dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Laten ook wij dat beseffen en ook 

leven naar dat besef. Dat doen we als we ons inspannen om te leven naar Gods enige gebod. Laten we bidden dat iedereen dat zou 

doen. Dan krijg je een wereld waar plaats is voor het geluk van iedereen. Maar als mensen leven tegen Gods enige gebod, krijg je 

een wereld van ellende, van uitbuiting, van onderdrukking, van slavernij, van oorlog en burgeroorlog. Een wereld die God niet wil, 

en die ook wij niet willen. Laten we ons dus inzetten voor een wereld zonder onderscheid tussen mensen. Een wereld vol liefde en 

vrede. Amen. 

 

Lees Verder: https://preken.be/b/paastijd/205-06/13452-6e-zondag-in-de-paastijd-b-2021  

 

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. 
 

Georgiusbasiliek;  Woensdag 19-Mei  19:00 uur;  Marialof  

https://preken.be/b/paastijd/205-06/13452-6e-zondag-in-de-paastijd-b-2021

