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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Wijsh. 1, 13-15; 2, 23-24) Door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld  
2-de Lezing (2 Kor., 8, 7. 9. 13. 15) Uw overvloed kome uw broeders ten goede.  
Evangelie (Mc. 5, 21-43 of 21-24. 35b-43) Meisje, ik zeg u, sta op.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zondag 20-Jun Jan Willem Lusthuis. Hij werd 87 jaar.  

De afscheidsviering was vrijdag 25 juni in besloten kring in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Judith Ebbing; Gerriet Oude Kotte; Riet van den Broek-van den Oever;. Hans Leeuwenkamp.  

Doe mee met de Digitale Collecte 27-Jun-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/q1tulcfumi0l8esvnkje  

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 26-Jun 18:30 Eucharistieviering [H. Jozefmaria Escrivá de Balaquer]  
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 29-Jun 19:00 Eucharistieviering  [HH. Petrus en Paulus]  Hoogfeest  
Zaterdag 03-Jul 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 27-Jun 11:00 Eucharistieviering [H. Cyrillus van Alexandrië]  
   Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Jo Hodes; Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Bekering van een familie.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 28-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Ireneüs van Lyon]  
Woensdag 30-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Eerste Martelaren v.d. Kerk v. Rome]  
  Jaargedachtenis:  Frans van Lint.  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 01-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 02-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint 
Zondag 04-Jul 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Lat./Ned.) 

VIERINGEN JOZEFKERK GEORGIUSBASILIEK  
Per viering mag maximaal 15% van het totaalaantal 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 

GEORGIUSBASILIEK PAROCHIEDAG Zondag 04-jul-2021 

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen is er na de viering geen bijeenkomst in de tuin of 
pastorie voor de parochianen. De veiligheidsmaatregel van anderhalve meter afstand houden blijft geldig.  
We moeten de veiligheidsmaatregelen in acht nemen om besmetting te voorkomen. 
Aanmelding via secretariaat is niet meer noodzakelijk. Registratie bij ingang kerk.  

https://tikkie.me/pay/q1tulcfumi0l8esvnkje
https://tikkie.me/pay/q1tulcfumi0l8esvnkje


 
 

 

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 13E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

Zusters en broeders, 

Toenemend geweld in gezinnen, vooral tegen vrouwen, ouderen die vreselijk eenzaam zijn, jongeren die een overdosis pillen 

slikken, die geen contact meer hebben met de werkelijkheid, die plots stoppen met studeren, die aan anorexia lijden … de voorbije 

maanden steken als gevolg van de coronacrisis bijzonder veel wanhoop en ellende de kop op. 

Wanhoop en ellende vinden we ook in het evangelie. Het dochtertje van Jaïrus is doodziek, en een vrouw lijdt al twaalf jaar aan 

een ongeneeslijke bloeding. Twee mensen die totaal wanhopig zijn, zo wanhopig dat ze zich vastklampen aan Jezus. De vrouw 

doet dat zelfs bijna letterlijk, want ze denkt: ‘Als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn.’ En Jaïrus gaat in 

tegen zichzelf en zijn overtuiging. Als overste van de synagoge is hij immers een farizeeër, en farizeeërs zijn niet direct Jezus’ 

beste vrienden. Ze geloven helemaal niet in een profeet die zichzelf de Mensenzoon noemt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de mensen die luid staan te huilen en te weeklagen omdat Jaïrus’ dochtertje gestorven is, Jezus uitlachen als Hij zegt dat het meisje 

alleen maar slaapt. 

Maar sterker dan twijfel is de wanhoop, zowel bij de vrouw als bij Jaïrus, en beiden reageren zoals zovelen doen als ze geen uitweg 

meer zien, als ze kapotgaan door menselijk lijden, door een ongeneeslijke ziekte, door de ene tegenslag na de andere, door een 

leven vol miserie. Dan herleeft vaak het geloof dat zich dikwijls in niets meer uit dan een kaarsje in de kerk of thuis voor een 

Mariabeeldje, want groter dan dit kaarsje is het geloof niet meer, maar wie weet, misschien helpt het wel. 

Maar in het evangelie is geloof de kern van het verhaal. ‘Uw geloof heeft u genezen’, zegt Jezus tegen de vrouw, ‘Wees niet bang, 

en blijf geloven’, zegt Hij tegen Jaïrus wanneer hem gemeld wordt dat zijn dochtertje gestorven is. 

Blijf geloven: dat zegt Jezus ook tegen ons. En net als tegen het meisje zegt Hij ook tegen ons: ‘Sta op’, en Hij voegt daaraan toe: 

Doe iets met en voor je geloof. Blijf niet lui liggen in je leven, alleen maar met en voor jezelf, maar doe iets voor je medemensen, 

je omgeving, de natuur. Kijk om je heen, en zie wat je kan doen. En begin niet te fantaseren zoals die weeklagers bij Jaïrus, die 

huilen omdat zijn dochtertje zogezegd gestorven is. Nee, geen fantasie, maar daadkracht.’ Dat zegt Hij ook tegen de ouders van het 

meisje: ‘Geef haar te eten, zodat ze kan herstellen van haar zwakte.’ En tegen ons zegt Hij: ‘Breek en deel met mensen in nood, 

zodat ze echt kunnen leven. En aanvaard dat ze soms anders doen, anders zijn, anders denken dan jij.’ 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/124-13/13469-13e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

 

Zusters en broeders, de eerste lezing komt uit het boek Wijsheid, en daarin hoorden wij: ‘God schept geen behagen in de 

ondergang van de levenden. Hij heeft immers alles geschapen om te leven.’ Aan dat leven mogen wij meewerken, niet alleen 

voor onszelf, ons gezin, onze familie, onze vrienden, maar voor al onze medemensen. We mogen trouwens meewerken aan 

alle leven in de schepping, dus ook aan het milieu, de natuur, het klimaat. En daarbij kunnen we ons altijd vastklampen aan 

God. ‘Hij heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen,’ zo klinkt het in de 

eerste lezing. Laten we ons daar altijd van bewust zijn, en daar ook naar leven in heel ons doen en denken: dat we een 

afspiegeling zijn van Gods eigen wezen. We moeten dus niet moedeloos en wanhopig worden in deze langdurige coronatijd, 

want ook in deze tijd blijven liefde, vrede en vreugde de kern van ons bestaan. ‘Blijf geloven, dan blijft je leven waarachtig’, 

zegt Jezus. Amen. 

 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/124-13/13469-13e-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 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  3/4 JULI 

In het weekend van 3 en 4 Juli 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 54  t.n.v.  “De Boodschappenmand Almelo”. 

https://preken.be/b/door-het-jaar/124-13/13469-13e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/124-13/13469-13e-zondag-door-het-jaar-b-2021
http://www.orgel-mezzo.nl/

