
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 5 2  
12DE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

19-JUN-2021 T/M 27-JUN-2021 WEEK 4 
 

 

  

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Job 38, 1. 8-11) Hier breken uw trotse golven.  
2-de Lezing (2 Kor. 5, 14-17) Het nieuwe is al gekomen.  
Evangelie (Mc. 4, 35-41) Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen.  

GEVORMD   ZATERDAG 12-JUN-2021 
Jozefkerk: Lars Brummelhuis; Ella Even; Pilar Gerfen; Naomi Horck; Joshua Kempe;  

Luca Niemeijer; Suemaya Ring; Kai Schrijver.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Vrijdag 11-Jun Maria Ardina Henrica (Riet) van den Broek-van den Oever. Zij werd 87 jaar.  

De uitvaart was woensdag 16 juni in besloten kring in de St.-Georgiusbasiliek.  
Maandag 14-Jun Johannes Theodorus (Hans) Leeuwenkamp. Hij werd 84 jaar.  

De avondwake was donderdag 17 juni in besloten kring in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Siny Selhorst-Morshuis; Judith Ebbing; Gerriet Oude Kotte.  

Doe mee met de Digitale Collecte 20-Jun-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/1ctq5j757j9rh1cs7it4  

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 19-Jun 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 22-Jun 19:00 Eucharistieviering  [HH. John Fisher en Thomas Moore]  
Zaterdag 26-Jun 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 20-Jun 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Siny Löwik-Vrerink.  
Misintenties:  Eef Timmermans;Antoon Geerdink; Gerard en Siny ter Ellen; 

uit dankbaarheid b.g.v. een 86e verjaardag;Bekering van een familie.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 21-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Aloysius Gonzaga]  
Woensdag 23-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 24-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes de Doper]  Hoogfeest  
Vrijdag 25-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Zondag 27-Jun 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.) 

VIERINGEN JOZEFKERK GEORGIUSBASILIEK  
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.  

Zondag 04-jul-2021;  Laatste uitzending zondagsviering Georgiusbasiliek via YouTube 

https://tikkie.me/pay/1ctq5j757j9rh1cs7it4
https://tikkie.me/pay/1ctq5j757j9rh1cs7it4


 
 

 

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 12E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

Zusters en broeders, 

Job, over wie we hoorden in de eerste lezing, was de rijkste mens in het Oosten. Hij had zeven zonen en drie dochters, bezat 7000 

schapen, 3000 kamelen, 1000 koeien, 500 ezels en heel veel knechten, slaven en slavinnen. Maar op een dag verloor hij alles: zijn 

massale kudde werd gestolen, zijn knechten en slaven werden vermoord, en zijn zonen en dochters kwamen om het leven toen het 

huis waarin ze zich bevonden door een plotse orkaan op hen neerstortte. En om hem  helemaal te treffen werd hij ook nog melaats. 

Hoe diepgelovig hij ook was, even gaf hij God de schuld van al zijn miserie. In de lezing hoorden we hoe God daarop reageert. 

‘Waar was je toen de zee tegen haar poorten beukte en Ik daar paal en perk aan stelde?’ 

Wat Job ondergaat, ondergaat ook onze wereld, dus vraagt God ook aan ons: ‘Waar was je toen Ik je de prachtige aarde in 

bruikleen gaf? Waar was je toen de wouden werden afgebrand, de oceanen vuilnisbelten werden, de lucht vervuilde en het klimaat 

op hol sloeg? Wat heb je terechtgebracht van de wereld van liefde, vrede en vreugde die Ik je geschonken heb?’ En net als Job  

kunnen we niet antwoorden, behalve dat we, net als hij, dikwijls veel ellende ondergaan. 

Ellende is er ook in het evangelie. Jezus en de apostelen steken het meer van Galilea over en plots ontstaat zo’n hevige storm dat ze 

bijna zinken. De apostelen raken in paniek, vooral omdat Jezus rustig ligt te slapen. Want Hij doet wat zijn Vader doet: Hij dringt 

zich niet op, Hij laat zijn leerlingen vrij. Pas als ze zijn hulp inroepen, grijpt Hij in. Want zo is God, zo is Jezus: Hij dwingt ons 

niet onze vrije wil op te geven, ook niet in de storm waarin ons leven kan terechtkomen. Pas als we zijn hulp afsmeken, komt Hij 

ons te hulp. 

In het evangelie gaat Jezus direct in op de ellende die de leerlingen treft. ‘Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat gij nog 

geen geloof bezit?’ Het is een vraag die Hij ook aan ons en aan de Kerk stelt. Hoe is het mogelijk dat wij nog geen geloof bezitten! 

Geloof in de verrezen Heer, geloof in de God van liefde, vrede en vreugde. Hoe is het mogelijk dat wij reageren zoals de apostelen, 

toen ze Jezus na zijn verrijzenis voor het eerst terugzagen. ‘Ze wierpen zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden’, zo 

staat het letterlijk in het evangelie dat we vier weken geleden op het feest van de heilige Drie-eenheid hoorden. 

Het is allemaal zo herkenbaar. Ook wij worden soms, misschien zelfs dikwijls, getroffen door stormen die ons leven teisteren, en 

die ons doen twijfelen, omdat we ons in die momenten van tegenslag, van verdriet en ellende door God, door Jezus verlaten 

voelen. Zodat ook wij misschien soms roepen: ‘Meester, waarom slaapt Gij? Ziet Gij niet dat ik verga?’ 

Maar wanneer de apostelen in paniek verkeren, gebiedt Jezus ‘Zwijg stil’ aan de storm, en die gaat onmiddellijk liggen. Het gevolg 

is dat ‘de apostelen door een grote vrees bevangen worden.’ Dat wil niet zeggen  dat ze doodsbang zijn van Jezus, wel dat ze Hem 

niet meer kunnen volgen. Vandaar hun vraag: ‘Wie is Hij toch dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?’ 

Zusters en broeders, ook wij zullen nooit begrijpen wie God, wie Jezus is, want net als de apostelen zijn wij mensen, terwijl God 

God is. Maar ook net als de apostelen, kunnen we altijd zijn hulp afsmeken. Hij laat ons nooit in de steek. Ons niet, en zijn Kerk 

niet. En dat is een gelukbrengende zekerheid. Amen. 

 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

 

MUZIEK & SFEER EINDELIJK WEER ZONDAG; 27-JUN-2021 
Op zondag 27 juni is er na lange tijd weer een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer door 
de vaste musici mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker!  
Het wordt een programma met Franse slag, waaronder de Symphonies d'Alcione van de 
barokcomponist Marin Marais. Dit orgelwerk bestaat uit acht zeer verschillende delen,  

met tussendoor werken voor zang. Kom en ontdek het live in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat!   
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te sturen 
naar <henklinker.organist@gmail.com> of door een WhatsAppbericht te sturen naar nummer 06 4064 1679 
en vermeldt u dan met hoeveel personen u komt. Wees er snel bij, want vol = vol!   
Wij houden ons aan de afstand en coronamaatregelen. Bij binnenkomst en naar buiten gaan wel 
mondkapje dragen! (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 27-jun-2021  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/123-12/13468-12e-zondag-door-het-jaar-b-2021
http://www.orgel-mezzo.nl/

