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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Ez. 17, 22-24) Ik zal een nederig twijgje verheffen.  
2-de Lezing (2 Kor. 5, 6-10) Onze enige eerzucht is, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, de Heer te behagen. 
Evangelie (Mc. 4, 26-34) Het is het allerkleinste zaadje en het wordt groter dan alle tuingewassen.  

GEDOOPT  ZONDAG 06-JUN-2021 

Georgiusbasiliek: Jaydi Kopra; Xiantely Lulu Kopra.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  

Vrijdag 04-Jun Gerardus Bernardus (Gerriet) Oude Kotte. Hij werd 75 jaar.  
De uitvaartviering was woensdag 9 juni in de St. Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

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

Doe mee met de Digitale Collecte 13-Jun-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/r08esc1u6mpb6d72hfav  

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 12-Jun 18:00 Eucharistieviering Heilig Vormsel  
Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Lies Schrijver-Oude Voshaar; Rian Busscher-Goossen;  

Opa Johan Horck en Oma Truus Horck;  
Oma Dienie Mensink; Opa en Oma Brummelhuis;  
Frans, Henny en Vincent Even; Willy en Judith Ebbing. 

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 15-Jun 19:00 Eucharistieviering    
Zaterdag 19-Jun 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 13-Jun 11:00 Eucharistieviering [H. Antonius van Padua]  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Ben Kolker; Herman Tiehuis.  
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Bekering van een familie.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 14-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Lidwina]  
Woensdag 16-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 17-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 18-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 20-Jun 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./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] 

https://tikkie.me/pay/r08esc1u6mpb6d72hfav
https://tikkie.me/pay/r08esc1u6mpb6d72hfav
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 11E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/122-11/13466-11e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Zusters en broeders, 

In het evangelie vertelt Jezus twee parabels over het Koninkrijk van God, en zoals wel meer het geval is, 

hebben die met landbouw te maken. Dat is normaal, want landbouw hoorde ook toen al tot de basis van het 

leven. Geen leven zonder water en lucht, maar ook geen leven zonder landbouw. Vandaar parabels over de 

wijngaard, de goede herder, onkruid onder de tarwe, de zaaier, de onvruchtbare vijgenboom, het verloren 

schaap enzovoort. Allemaal parabels die direct uit het landbouwleven gegrepen zijn. 

Ook in de eerste lezing hoorden we een parabel. Daarin zegt God de Heer dat Hij van de top van een hoge 

ceder een twijgje zal plukken en het zal planten. Het zal uitgroeien tot een prachtige ceder waarop vogels van 

allerlei gevederte zullen kunnen nestelen. Niet de mens, maar God zelf neemt dus het initiatief om de 

toekomst van alle volkeren op te bouwen. Ze zullen allemaal kunnen nestelen op de ceder die Hij zal planten, 

en die ceder is Jezus. Hij is ons altijd nabij, in goede en in kwade dagen. In het evangelie komt dat 

cedertwijgje bij manier van spreken terug als een piepklein mosterdzaadje dat uitgroeit  tot een stevige boom 

met grote takken, en ook hier zullen de vogels in zijn schaduw kunnen rusten. 

Zo is dus het Koninkrijk van God: een rijk van liefde, van vrede, van vreugde, van rust. Een Koninkrijk 

waarin de mens mag wonen om ervan te genieten. Een Koninkrijk dat een aards paradijs is van schoonheid, 

geuren en kleuren. 

Een Koninklijk aards paradijs dat echter alleen stand kan houden als de mens het respecteert. Dus moeten wij 

ons afvragen of wij respect hebben voor dat paradijs, en of het niet alleen maar een bron is van geld en nog 

meer geld. Vernielen ook wij misschien de natuur uit winstbejag? Leven ook wij er zo ongeremd op los dat 

het klimaat op hol slaat, en bosbranden, orkanen, overstromingen, koude- en hittegolven straks de hele 

wereld zullen  teisteren? 

Evenzeer moeten we ons afvragen of wij meewerken aan de opbouw van het Koninklijke aards paradijs, 

zodat ook andere mensen kunnen genieten van  liefde, rust, vreugde en vrede. Of telt in de boom van dat 

paradijs alleen onze eigen plaats van egoïsme, van macht, van eigenbelang, en hebben we helemaal geen 

aandacht voor zoveel mensen die nergens geraken? Arme mensen, die arm zijn omdat armoede erfelijk is. 

Zieke mensen, gehandicapte mensen, vreemde mensen. Maken wij plaats voor hen in Gods prachtige 

Koninkrijk? 

Zusters en broeders, het zou goed zijn als we ons altijd aan Jezus zouden spiegelen. Als we dus een boom 

zouden zijn waarop vermoeide mensen, moedeloze mensen, mensen in nood vol liefde verwelkomd worden 

en waarop ze vol vertrouwen kunnen rusten. En het zou nog beter zijn als ook onze Kerk zo een boom was. 

Dat is ze spijtig genoeg niet. Veel te veel kerkelijke gezagsdragers  denken alleen aan zichzelf en aan hun 

onaantastbare macht, en ze verzetten zich tegen elke mogelijke vernieuwing en modernisering. Bovendien 

wordt de Kerk constant geteisterd door vreselijke schandalen van kindermisbruik. En wat haar evenzeer 

teistert, is dat ze altijd opnieuw haar eigen wetten opdringt. Voor haar telt blijkbaar niet die ene wet van 

Jezus: Bemin God bovenal en uw naaste zoals uzelf, maar haar eigen wetten van oordelen en veroordelen. De 

bekende Duitse kardinaal Reinhard Marx is door dat alles zozeer ontgoocheld en verontwaardigd dat hij 

ontslag heeft genomen. De Kerk ‘zit op een dood punt, en dat is helemaal haar eigen schuld’, zegt hij. Laten 

we bidden dat wij en heel de Kerk dat dode punt zouden overwinnen. Dat we dus een boom zouden zijn 

waarop alle mensen welkom zijn, ook mensen van andere geaardheid, andere gedachten,  andere rassen. Zo’n 

boom. Een boom van liefde, rust, vrede, vreugde. Een boom zoals Jezus een boom was en is. Amen. 

 

https://preken.be/b/door-het-jaar/122-11/13466-11e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

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 

https://preken.be/b/door-het-jaar/122-11/13466-11e-zondag-door-het-jaar-b-2021
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