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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Hand. 2, 1-11) Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.  
2-de Lezing (1 Kor. 12, 3b-7. 12-13) In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.  
Evangelie (Joh. 20, 19-23) Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u: ontvangt de heilige Geest.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Harrie Leeuwenkamp; Dini Mulder-Huisman; Siny Selhorst-Morshuis.  

Doe mee met de Digitale Collecte 23-Mei-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/tbu6i8ni28pi1r0hbo18  

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 22-Mei 18:30 Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren  
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Riet Engelbertnk-Hofhuis; Inge Antvelink-Engelbertink.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 25-Mei 18:45 Rozenkrans 19:00 Eucharistieviering [H. Beda Venerabilis]  
Zaterdag 29-Mei 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.  

 Canisius 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   
Zondag 23-Mei 10:00 Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren  
   Mgr. Woolderink Herenkoor Georgius  (Greg.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Hein Bekhuis; Henriëtte Boerhof-Fiselier; Ouders Heerdink-Leus;  

Uit dankbaarheid t.g.v. een 50e verjaardag; Uit dankbaarheid t.g.v. een 80e verjaardag;  
Bekering van een familie.  

Maandag 24-Mei 10:00 Eucharistieviering H. Maria Moeder van de Kerk 
   Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)  
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN    

Maandag 24-Mei  Tweede Pinksterdag     
Woensdag 26-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Filippus Neri]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament 
Donderdag 27-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Christus, Eeuwig Hogepriester]  Feest  

Misintenties: Corrie Pots-Goossen  
Vrijdag 28-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 30-Mei 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (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.  

https://tikkie.me/pay/tbu6i8ni28pi1r0hbo18
https://tikkie.me/pay/tbu6i8ni28pi1r0hbo18
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 PINKSTEREN - 2021 

Zusters en broeders, 

In de eerste lezing hoorden we dat de heilige Geest over de leerlingen neerdaalt. Dat is een belofte die Jezus aan hen 

heeft gedaan, zoals we hoorden we in het evangelie.  ‘Ik zal u Geest van de waarheid zenden die van de Vader komt’, 

zegt Hij. Nochtans verblijven de apostelen op het ogenblik dat de Geest over hen neerdaalt in een gesloten ruimte, en 

dat is uit vrees voor de joden, zegt Johannes op een andere plaats. Die hebben Jezus vermoord, dus vrezen zijn 

leerlingen wellicht dat ook zij niet veilig zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zo teleurgesteld zijn om wat er met Jezus is 

gebeurd dat ze het moe zijn Hem te volgen en in Hem te geloven, want je ziet wat ervan komt: Hij is gekruisigd, en zij 

hebben aan die hele tocht van Hem drie jaar te volgen niets overgehouden. Maar het kan evengoed zijn dat ze met niets 

of niemand nog iets willen te maken hebben, en dat ze daar maar zitten te wachten op … ja, waarop? Ze weten het zelf 

niet. Ze zitten daar maar wat, ontgoocheld, moedeloos, radeloos. 

En dat is voor ons zeer herkenbaar, want ook wij sluiten ons soms op in onszelf, weg van anderen en van de 

werkelijkheid. Uit ontgoocheling omdat de werkelijkheid niet is wat we gehoopt hadden. Uit moedeloosheid omdat we 

in niets slagen. Uit radeloosheid omdat we niet weten hoe we bepaalde problemen moeten oplossen. Maar wat we ook 

doen, hoe onzeker, gesloten en ontgoocheld we ook zijn: Jezus doet toch zijn intrede. Dat zien we zowel in de eerste 

lezing als in het evangelie: Hij zendt ons hoe dan ook zijn Geest. Om te vergeven, om niet bang zijn  voor de 

werkelijkheid,  om te spreken over Gods goedheid, om ons in te zetten voor zijn liefde en vrede. 

Zo zouden we Pinksteren dus moeten ervaren: als een feest van vreugde, van enthousiasme, van geestdrift, maar is dat 

ook zo? We zijn van nature uit al geen geestdriftige zuiderlingen of dansende Afrikanen, maar koele noorderlingen. En 

ook: hoe kunnen wij enthousiast zijn in de kerksituatie van vandaag? We zien en horen immers alleen maar de 

groeiende leegloop, de steeds opnieuw opdoemende schandalen, de vaak allesbehalve christelijke oordeling en 

veroordeling door sommige kerkleiders, en misschien vragen we ons bij dat alles af: waar blijft de heilige Geest?  

Lees Verder: https://preken.be/b/paastijd/208-pinksteren/13458-pinksteren-2021  

Wat zou het goed zijn als we waren zoals de apostelen. Die hadden ook niets moois en niets hoopvols meegemaakt, maar toen Gods Geest over 

hen kwam, stormden ze uit hun gesloten verblijfplaats en vertelden ze enthousiast over Gods grote daden. Ze spraken zelfs ‘in vreemde talen, 

zoals hun door de Geest werd ingegeven’, hoorden we in de eerste lezing. We moeten ons daar niet bij voorstellen dat ze ineens al die talen van al 

die opgesomde volkeren konden spreken. Dat waren immers geen vreemde volkeren in de echte betekenis van het woord, maar joden die uit al 

die landen naar Jeruzalem waren gepelgrimeerd om het feest van het verbond met God op de Sinaï te vieren. En hoewel ze soms al generaties 

lang in een ander land verbleven, spraken ze onder elkaar nog altijd hun joodse moedertaal. Ze hadden dus geen enkele moeite om de apostelen te 

begrijpen. Waar ze zich wel over verbazen is dat die mannen zo enthousiast over Gods grote daden spreken. En wat zijn die grote daden? Dat zijn 

daden die hun levieten of rabbijnen nooit hebben verteld. Over Gods goedheid. Over zijn liefde die zo groot is dat Hij zijn Zoon naar de wereld 

heeft gezonden om liefde, vrede en gerechtigheid te verkondigen, en om vergeving, barmhartigheid, vreugde, goedheid, geloof, zachtmoedigheid 

en nog zoveel ander goeds voor te leven. Paulus somt het allemaal zo mooi op in de tweede lezing. De toehoorders uit vreemde landen worden 

door dat alles zo aangegrepen dat drieduizend van hen zich laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Zusters en broeders, in een pinksterlied zingen we: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.’ Laat dat lied geen fraai gezang blijven, maar 

werkelijkheid worden. De werkelijkheid dat Gods Geest ons bezielt, ons kracht en inspiratie geeft, en ons aanzet tot geloof, hoop en liefde in heel 

ons doen en denken. Zodat ons geloof meer is dan woorden, dat het dus daden wordt. Daden die Jezus ons heeft voorgeleefd. Daden waartoe 

Gods Geest ons leidt. Moge dat ons Pinksterfeest zijn. Amen. 

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.”  

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/  

ELISAKERK INSTALLATIE PASTOOR WOOLDERINK 23-MEI-2021  19:00 UUR 

Per 21 mei 2021 is Mgr. A.J.J. Woolderink door Kardinaal Eijk benoemd tot pastoor van de 

Elisaparochie te Almelo. De installatie van pastoor Woolderink is op Pinksterzondag 23 mei 
om 19.00 uur door bisschoppelijk vicaris R.W.G. Cornelissen in de Elisakerk. 

De viering is via livestream te volgen of op een later tijdstip te bekijken:  www.kerkdienstgemist.nl 

 

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

https://preken.be/b/paastijd/208-pinksteren/13458-pinksteren-2021
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
www.kerkdienstgemist.nl
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

