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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 1, 15-17. 20a. 20c-26) Eén van hen moet met ons getuige worden van zijn verrijzenis.  
2-de Lezing (1 Joh. 4, 11-16) Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.  
Evangelie (Joh. 17, 11b-19) Dat zij één mogen zijn zoals Wij.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zondag 09-Mei Gesina Wilhelmina Theresia (Siny) Selhorst-Morshuis. Zij werd 85 jaar.  

De crematieplechtigheid was vrijdag 14 mei in besloten kring.  

ONLANGS OVERLEDEN: Harrie Leeuwenkamp; Dini Mulder-Huisman.  

Doe mee met de Digitale Collecte 16-Mei-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/i2727rmq1fap7qs80a4e  

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

Misintenties:  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 18-Mei 18:45 Rozenkrans 19:00 Eucharistieviering [H. Johannes I]  
Zaterdag 22-Mei 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./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 16-Mei 10:00 Eucharistieviering Herenkoor Georgius  (Greg.)  
   Mgr. Woolderink   
Jaargedachtenis: Lidy Scholten-Brummer.  
Misintenties:  Eef Timmermans; Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Jo Hodes;  

Bekering van een familie.  

OVERIGE VIERINGEN 

Maandag 17-Mei 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 19-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Mariaviering (Lof)   
Donderdag 20-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Bernardinus van Siena]  
Vrijdag 21-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 23-Mei 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
Maandag 24-Mei 10.00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.) 

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.(Jozef 60; Georgius 80)  
Aanmelden via secretariaat; bij voorkeur donderdag tussen 10.00-12.00 uur.  
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl Mobiel: 06 3128 2344  

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/i2727rmq1fap7qs80a4e
https://tikkie.me/pay/i2727rmq1fap7qs80a4e
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 ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN - 2021 

Zusters en broeders, 

De 7e zondag in de paastijd, of de 7e zondag van Pasen: zo wordt deze zondag genoemd, en voortgaand op de data van 

de lezingen is het een zeer merkwaardige zondag. 

Vorige donderdag vierden we Ons Heer Hemelvaart, en toen kregen de leerlingen de opdracht wereldwijd van Jezus te 

getuigen. Daarom beginnen ze vandaag  met de groep van twaalf leerlingen weer op te bouwen. Judas had Jezus 

immers verraden, maakte geen deel meer uit van de groep en moest dus vervangen worden. Dat hoorden we in de 

eerste lezing, die dus perfect aansluit bij wat we vorige donderdag op Jezus’ hemelvaart hoorden. 

Maar het evangelie speelt zich af op een heel ander moment, namelijk tijdens het laatste avondmaal. Jezus weet wat 

Hem te wachten staat, en Hij bidt tot zijn Vader, niet voor zichzelf, maar voor zijn apostelen. Hij vraagt daarbij drie 

dingen. Vooreerst dat ze één zouden blijven, zoals Hij en zijn Vader één zijn. Hij weet dat dit niet vanzelfsprekend is. 

Verenigingen kunnen immers uit elkaar groeien. Er kunnen tegenstrijdige meningen ontstaan, er kan concurrentie 

groeien en ontrouw. Judas is daar een verschrikkelijk voorbeeld van, en dat wil Jezus niet opnieuw meemaken. 

Wellicht daarom stelt Hij na zijn verrijzenis Petrus aan als leider, om te vermijden dat zijn leerlingen een losse groep 

zouden worden waarin ieder zijn eigen weg gaat. Met een door Hem aangestelde leider zal de groep wellicht 

gemakkelijker één en dezelfde richting uitgaan, en dat is zijn richting van liefde, vrede en gerechtigheid. 

Jezus bidt ook: ‘Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.’ Misschien klinkt dat merkwaardig, want 

de apostelen zijn net als alle andere mensen wereldbewoners. Waar Jezus voor bidt is dat ze niet zouden meedoen aan 

het wereldlijke streven dat we zo goed kennen en dat de wereld zo vreselijk kapotmaakt. Want het is een streven naar 

rijkdom, naar macht, naar overheersing, naar eigen voordeel en eigen groot gelijk. Een streven dat er altijd al geweest 

is, en dat van bij het ontstaan van de mens tot geweld, onderdrukking, uitbuiting, slavernij, oorlog en nog veel meer 

wreedheden heeft geleid. We zien dat in het verleden en we zien het vandaag. In meer en meer landen wordt vrijheid 

van denken en doen op vreselijke wijze onderdrukt, klampen machthebbers zich hun hele leven vast aan de macht, mag 

het woord democratie zelfs niet uitgesproken worden, wordt geen enkele oppositie geduld, en viert de corruptie 

hoogtij. En om het helemaal af te maken worden ook de natuur, het klimaat en het milieu roekeloos vervuild. ‘Laat 

mijn apostelen anders zijn dan zo’n wereld’, bidt Jezus. 

Lees Verder: https://preken.be/b/paastijd/207-07/13456-7e-zondag-in-de-paastijd-b-2021  

Hij weet wat daarvan de gevolgen zullen zijn, wat blijkt in het volgende gebed: ‘De wereld haat hen omdat zij niet bij de wereld 

horen, zoals Ik niet bij de wereld hoor.’ Ook dat zien we doorheen de geschiedenis tot op vandaag. Christenen werden van bij het 

begin vervolgd, duizenden zijn de marteldood gestorven. Later ontstonden er vreselijke godsdienstoorlogen, die trouwens veel 

meer met politieke machtswellust en veroveringsdrang dan met godsdienst te maken hadden.  Vandaag zien we dat 

godsdienstvrijheid elke dag achteruitgaat, vooral in de dichtbevolkte continenten Azië en in Afrika, met als gevolg dat twee derde 

van de wereldbevolking van godsdienstvrijheid beroofd is. En het blijft daar niet bij: in China, Myanmar en in enkele andere 

landen worden moslims vervolgd, in Indië keert het hindoefanatisme zich tegen elke andere godsdienst, in hele stukken van Afrika 

is het moslimextremisme uitgegroeid tot moordend terrorisme, mensenhandel en slavernij, wat door heel wat landen uit het 

Midden-Oosten gesteund wordt. In het vrije westen is er geen moordende godsdienstvervolging, maar godsdienst wordt 

doodgezwegen, speelt geen rol in het openbare leven en wordt tegengewerkt in gevoelige problemen als euthanasie en zelfdoding. 

Zusters en broeders, Jezus bidt dat wij niet tot die wereld van egoïsme en machtswellust zouden behoren, en dat kunnen we ook 

niet als we christenen willen zijn. We zingen dat trouwens heel mooi in een lied. ‘Door de wereld gaat een woord en het drijft de 

mensen voort’, zo begint het, en het refrein sluit helemaal aan bij het gebed van Jezus: ‘Heer God, wij zijn vervreemden door te 

luisteren naar uw stem’, zo klinkt het. Vervreemd van, dus niet horend bij de wereld van egoïsme, geweld en vervuiling, zo is het 

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.”  

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

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS PINKSTERACTIE 

Van 15 t/m 23 mei voert WNM (Week Nederlands Missionaris) campagne voor het werk en welzijn van deze 
bevlogen mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Dit jaar zijn missionaris 
Peter Daalhuizen en missionair werker Suzanne Beentjes het middelpunt van de Pinksteractie.  

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag 

Lees Meer … https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/  

https://preken.be/b/paastijd/207-07/13456-7e-zondag-in-de-paastijd-b-2021
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

