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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Deut. 4, 32-34. 39-40) De Heer is God in de hemel en op aarde; er is geen ander.  
2-de Lezing (Rom. 8, 14-17) Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet roepen: ‘Abba, Vader!’  
Evangelie (Mt. 28, 16-20) Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Woensdag 26-Mei Judith Johanna Margaretha Ebbing. Zij werd 50 jaar.  

De avondwake en uitvaart is in de St.-Georgiusbasiliek in besloten kring.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Harrie Leeuwenkamp; Dini Mulder-Huisman; Siny Selhorst-Morshuis.  

Doe mee met de Digitale Collecte 30-Mei-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/9r561l6kt5qir8a2e5gt  

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 29-Mei 18:30 Eucharistieviering Hoogfeest Heilige Drieèenheid  
Mgr. Woolderink The Lord´s Choir  (Ned.)  

Misintenties:  Ouders Braakhuis-Snijders.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 01-Jun 19:00 Eucharistieviering  [H. Justinus]  
Zaterdag 05-Jun 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)   
 
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 30-Mei 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Heilige Drieèenheid  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Misintenties:  Bekering van een familie.  

Woensdag 02-Jun Avondwake Judith Johanna Margaretha Ebbing  (besloten kring)  
Donderdag 03-Jun Uitvaart Judith Johanna Margaretha Ebbing  (besloten kring)  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 31-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Maria Visitatie]  Feest  
Woensdag 02-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Marcellinus en Petrus]  
  18:30 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 03-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Carolus Lwanga en gezellen]  
Vrijdag 04-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint 
Zondag 06-Jun 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 

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] 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  5/6 JUNI 

In het weekend van 5 en 6 Juni staat de boodschappenmand weer centraal in onze kerken, helaas is het nog 
steeds nodig om mensen die iets extra`s nodig hebben te kunnen voorzien van levensmiddelen. 
Wij kunnen bijdragen aan mensen die dringend onze hulp nodig hebben,  
vooral in deze tijd van de coronacrisis. Laten we omzien naar elkaar. 

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”. 

https://tikkie.me/pay/9r561l6kt5qir8a2e5gt
https://tikkie.me/pay/9r561l6kt5qir8a2e5gt
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 

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

PREKEN ONLINE HEILIGE DRIE EENHEID - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/181-triniteit/13460-heilige-drie-eenheid-b-2021  

De oerknal of big bang: we hebben er allemaal al over gehoord. De theorie die vandaag vrij algemeen 
aanvaard wordt, en die zegt dat bijna 14 miljard jaar geleden het heelal ontstond toen één enorm en 
allesomvattend heet punt uit elkaar barste, waardoor het hele sterrenstelsel en ook tijd en ruimte ontstonden. 
Wat velen onder ons misschien niet weten is dat de grondlegger van deze theorie die dateert van 1931, de 
Belgische priester Georges Lemaître is, professor aan de KU Leuven, en internationaal bekend als 
astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. 

De oerknal: een eenheid die op onze aarde tot een enorme verscheidenheid leidde. Verscheidenheid van 
mensen, dieren, planten, vogels, vissen, insecten en nog zoveel meer, die in wezen allemaal varianten zijn 
van één en hetzelfde element, namelijk leven. 

Varianten van één en hetzelfde leven: het is heel gewoon en heel normaal. En zo is ook de heilige Drie-
eenheid die we vandaag vieren: heel gewoon, zelfs heel menselijk. De Drie-ene God die we Vader, Zoon en 
heilige Geest mogen noemen, maar hoe we Hem ook noemen, we zijn zijn kinderen, we mogen leven in de 
palm van zijn hand, en daar mogen we ons thuis voelen. 

Maar ook in dat opzicht heerst verscheidenheid, want ontelbaar veel mensen willen niet leven in de palm van 
Gods hand. Mensen die niet kunnen of niet willen geloven, of mensen die zozeer met zichzelf bezig zijn dat 
er ook puur menselijk gezien geen plaats is voor drie-eenheid. Geen plaats voor vader, moeder en kind, 
alleen voor zichzelf. Mensen die niet gelukkig kunnen zijn door te doen wat God aan hen, aan alle mensen 
vraagt, en dat is: er in liefde zijn voor elkaar, zoals de Vader, Zoon en heilige Geest drie-ene in liefde zijn 
voor elkaar. Liefde die één maakt, liefde die gelukkig maakt. Mozes zegt het zo mooi in de eerste lezing. 
‘Onderhoud Gods voorschriften en geboden. Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de 
grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.’ 

De grond die de Heer ons voor altijd schenkt: dat is ons leven, dat is het geluk dat we bestaan. Een leven, een 
bestaan dat niet voor alle mensen even mooi en even gelukvol is. Een leven dat bezaaid kan zijn met ziekte, 
handicap, lichamelijk en of geestelijke beperking, kansarmoede, kansloosheid en nog zoveel meer dat in al 
zijn verscheidenheid het leven kan teisteren. En daar brengt Jezus tegen in: ‘Zie, Ik ben met u, alle dagen van 
uw leven, tot aan de voltooiing van de wereld.’ Wie we ook zijn en wat we ook zijn: man of vrouw, jong of 
oud, ziek of gezond, kansarm of kansrijk: God is bij ons. Hij die is de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Hij die ook is de Mensenzoon die net als wij vreugde en pijn, geluk en ongeluk, hoop en wanhoop heeft 
gekend, maar die zegt: ‘Ik ben met u, alle dagen van uw leven.’ Dus ook in niet-mooie dagen. 

Zusters en broeders, dat is de heerlijke rijkdom van het schijnbaar onbegrijpelijke mysterie van de Drie-ene 
God. Het is geen mysterie en het is niet onbegrijpelijk, integendeel, het is zeer menselijk. God die in alle 
omstandigheden onder ons aanwezig wil zijn, in gelijk welke variant van het menselijk leven. God die zijn 
schepping nooit in de steek laat. Een schepping die Hij met vaderlijke zorg omringt, die Hij de vrijheid van 
zijn Zoon en de liefde van zijn Geest schenkt. Zijn schepping die uitblinkt in al haar verscheidenheid, die wij 
in bruikleen hebben gekregen en die we mogen bewonen. Laten we ons inzetten voor de schoonheid van de 
schepping in al haar verscheidenheid, zodat ze niet ten onder gaat in een oerknal van onvrede en oorlog, 
zelfverheerlijking en vernietiging, maar bloeit in de schoonheid van haar verscheidenheid. Als teken van de 
Drie-ene God die onder ons aanwezig is. Amen. 

 

 

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 

https://preken.be/b/door-het-jaar/181-triniteit/13460-heilige-drie-eenheid-b-2021

