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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Ex. 24, 3-8) Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.  
2-de Lezing (Hebr. 9, 11-15) Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren. 
Evangelie (Mc. 14, 12-16. 22-26) Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

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

Doe mee met de Digitale Collecte 06-Jun-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/80v1l7451752a4d54cee  

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 05-Jun 18:30 Eucharistieviering Hoogfeest Heilig Sacrament  
Mgr. Woolderink Herenkoor (Greg.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 08-Jun 19:00 Eucharistieviering    
Zaterdag 12-Jun 18:00 Vormselviering 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 06-Jun 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Heilig Sacrament  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Eef Timmermans; Antoon Geerdink.  
Misintenties:  Odiel Lenferink-Laarhuis; Bekering van een familie.  

Zondag 06-Jun 13:00 Doopviering  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 07-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
 Misintenties: Eef Timmermans; Edith’s verjaardag   
Woensdag 09-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Efrem]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 10-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 11-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Heilig Hart van Jezus]  Hoogfeest  
Zondag 13-Jun 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.) 

VIERINGEN JOZEFKERK GEORGIUSBASILIEK  
Met ingang van 5 juni 2021 voert de overheid een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. 
Per viering mag maximaal 15% van het totaal aantal zitplaatsen bezet zijn.  (Jozef 90; Georgius 120)  
Aanmelding via secretariaat is niet meer noodzakelijk. Registratie bij ingang kerk.  

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/80v1l7451752a4d54cee
https://tikkie.me/pay/80v1l7451752a4d54cee
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:  dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.  
 

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 SACRAMENTSDAG - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/179-sacramentsdag/13461-sacramentsdag-b-2021  

Zusters en broeders, 

Misschien heb je er zelf aan deelgenomen, misschien ook niet, maar vergeten ben je ze ze zeker niet: de 
sacramentsprocessie die door de straten van uw dorp of stad trok. Voorop ging de fanfare, gevolgd door 
engeltjes, vaandeldragers, zangers en dragers van het processiekruis, kaarsen, kandelaars, bloemen en nog 
zoveel meer. Centraal was het baldakijn met de priester en het heilig sacrament. Voor hem kwamen de suisse 
en de misdienaars met brandende kaarsen en het wierookvat. Na hem kwamen de vertegenwoordigers van de 
stad of gemeente, politie en allerlei verenigingen. De straten werden bestrooid met bloemblaadjes en kleurige 
snippertjes, de huizen waren versierd met vlaggen en aan het venster stonden kaarsen, bloemen, kruisbeelden 
en heiligenbeelden. Mensen knielden als het Allerheiligste voorbijkwam, en bij elke kapel was een 
aanbidding en een zegening. Maar eens voorbij de jaren zeventig van vorige eeuw verdwenen de processies 
en bleef alleen de herinnering. 

Blijft er dan niets over van Sacramentsdag? Natuurlijk wel, want Sacramentsdag is geen processie, maar een 
hoogfeest waarop gevierd wordt dat Jezus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons wil geven als teken 
van zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Als teken ook van het nieuw Verbond tussen God en de mensen. 
Want dat is Jezus: het teken dat God voor eeuwig met ons verbonden is. 

Het nieuw Verbond … dus was er al een verbond tussen God en de mensen, maar dat Verbond was beperkt 
tot Israël, en het was wetmatig. Het hield dus in dat de wetten moesten nageleefd worden. Het nieuw 
Verbond daarentegen geldt voor alle volkeren, en het is geen wetmatig Verbond. Jezus zelf is het Verbond, 
Hem aanvaarden en Hem naleven is het Verbond naleven. 

In de eerste lezing hoorden we dat het Israëlische volk na het aanhoren van de lectuur van het Verbond 
verzekerde: ‘Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.’ De geschiedenis leert dat ze die 
belofte zeker niet altijd hielden. Dikwijls gingen ze een weg die ver afweek van het Verbond. Zo 
vermoordden ze Jezus liever  als een gemene misdadiger dan te aanvaarden dat Hij de door God gezonden 
Messias was. En vandaag laten ze op vreselijke wijze zien hoe weinig respect ze hebben voor niet-joden in 
en buiten Israël. 

Leven wij het nieuw Verbond wel na? Doen we dus wat Jezus deed en wat Hij ons voorhoudt? Straks zullen 
we bidden: ‘Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig’, maar doen we dat 
ook? Danken wij God om ons bestaan, om elkaar, om ons hebben en houden, om de liefde en om zoveel 
andere mooie dingen die we zonder God  niet eens zouden kennen?  Straks zullen we ook horen dat Jezus 
zegt: ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ En dit blijven doen is breken en delen, zoals Jezus dat deed. 
Breken met onszelf, zodat we kunnen delen met onze naasten. En dat gaat om veel meer dan wat geld in de 
omhalingsschaal werpen, dat gaat om te doen wat Jezus deed. En wat deed Hij anders dan zich geven aan 
zijn medemensen, wie ze ook waren. Hij had aandacht voor hen, een luisterend oor, een helpende hand. Hij 
brak niet af, roddelde niet, oordeelde en veroordeelde niet. Hij kende alleen maar liefde, vrede, 
gerechtigheid, barmhartigheid, vergeving. Zo was Jezus, zo is dus het nieuw Verbond. 

Zusters en broeders, het is niet omdat de sacramentsprocessie er niet meer is dat Sacramentsdag veranderd is. 
Het is en blijft de viering van het nieuw Verbond tussen God en mensen, en dat Verbond is Jezus. Leven 
zoals Hij, doen wat Hij deed. Dat is dus God danken. Dat is ook breken en delen in liefde. En dat is evenzeer 
niet doen wat Hij niet deed: afbreken, uitstoten, onverschillig zijn. Dat is het nieuw Verbond, dat is 
Sacramentsdag. Laten we er een blijvend feest van maken. Een feest dat we elke dag beleven, omdat we 
leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Amen. 

https://preken.be/b/door-het-jaar/179-sacramentsdag/13461-sacramentsdag-b-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. 


