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LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Am. 7, 12-15) Profeet, ga naar mijn volk.  
2-de Lezing (Ef. 1, 3-14 of 3-10) In Hem heeft Híj ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.  
Evangelie (Mc. 6, 7- 13) Hij begon hen uít te zenden.  

 

  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Maandag 05-Jul Diny Grob-Nijman. Zij werd 92 jaar.  

De afscheidsviering was vrijdag 9 juli in de St.-Georgiusbasiliek.  

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

Doe mee met de Digitale Collecte 11-Jul-2021 
• Scan de QR-Code met uw mobiel  
• Volg de link die in beeld komt 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv  

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 10-Jul 18:30 Eucharistieviering    
Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Voor een ernstige zieke; Marie, Antoon en Gerrit Geugies; Diny Vlaskamp-Wanschers.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 13-Jul  Geen Viering  [H. Henricus]  

Zaterdag 17-Jul 18:30 Eucharistieviering Hofstede 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 11-Jul 11:00 Eucharistieviering H. Benedictus  Feest  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Ouders Pordon; Ouders Puhalij; Jo Hodes.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 12-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 14-Jul 19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament [H. Camillus de Lellis]  
Donderdag 15-Jul  Geen Viering   [H. Bonaventura]  
Vrijdag 16-Jul  Geen Viering  [H. Maagd Maria van de berg Karmel]  

Zondag 18-Jul 11:00 Eucharistieviering Hofstede  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.  

JONG KATHOLIEK WJD@HOME OP AMELAND 14-16 JANUARI 2022  

Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit.  
De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal.  

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus 
verplaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus 
Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd. 
Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022.  

De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden 
kunt maken en oude bekenden weer ziet. 

Meer Info: https://www.jongaartsbisdom.nl/de-wereldjongerendagen-beginnen-nu/  
 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://www.jongaartsbisdom.nl/de-wereldjongerendagen-beginnen-nu/


 
 

 

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  

 

PASTORALE HULP 

 

OVERLIJDEN  

UITVAART 

 

 

06 8379 6183 

 
 

PREKEN ONLINE 15E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/126-15/13475-15e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

 

Zusters en broeders, 

Je ondervindt wellicht ook dat we in drukke tijden leven. Alles moet altijd sneller en sneller gaan. Of je jong bent of 

oud speelt daarbij geen rol, want de maatschappelijke verwachtingen en eisen gelden voor iedereen: er moet 

gepresteerd worden en het moet opbrengen. Maar gaat die druk niet ten koste van het normale leven? Velen hebben 

immers geen tijd meer voor zichzelf, voor hun gezin of familie, en ook ontspanning is niet zomaar ontspanning, nee, 

ook hier moet gepresteerd worden. Dus moet er snel en ver gefietst worden, moeten er zware gewichten worden 

opgelicht, moet er elke dag gezwommen worden en nog zoveel meer, want er zijn honderden manieren om je te 

ontspannen. Maar in veel gevallen is het geen ontspanning, want er moet gepresteerd worden. Kortom, presteren lijkt 

wel een verslaving. 

Tegelijk is er een heel andere verslaving, namelijk de gsm, smartphone, iPhone, iPad en nog zoveel andere dingetjes 

waar zoveel mensen zozeer aan gehecht zijn dat ze geen aandacht meer hebben voor de werkelijkheid om zich heen. Je 

ziet het op de trein, in de bus, in het restaurant, thuis bij je kinderen en kleinkinderen … iedereen is bezig met zijn 

dingetje en heeft geen aandacht voor de ander, en de communicatie speelt zich zo goed als volledig af op Facebook, 

Instagram,  Twitter, Snapchat, YouTube, Linkedin en nog zoveel andere social media die voor velen vaak het enige 

contact zijn met de wereld om hen heen. 

Het gevolg van beide verslavingen is een immense eenzaamheid. Meer dan vijftig procent van onze landgenoten voelt 

zich vaak of altijd eenzaam, en daardoor ook ongelukkig. Men heeft altijd gedacht dat eenzaamheid een 

ouderenprobleem was, maar de werkelijkheid is anders: vooral jongeren en volwassenen voelen zich eenzaam, en dat is 

vaak het gevolg van geen of een slechte relatie, wat dan weer vaak het gevolg is van het drukke leven en de verslaving 

aan de eigen hobby’s en de social media. Maar eenzaamheid kan ook het gevolg zijn van een oud zeer, namelijk 

armoede. Wie echt arm is, kan immers aan niets deelnemen, kan nergens naartoe gaan en nooit eens op reis gaan. 

Armen zijn dus alleen op zichzelf aangewezen. De voorbije jaren dook nog een nieuwe eenzaamheidsfactor op, 

namelijk corona en de vele veiligheidsmaatregelen die daarop volgden. Mensen mochten elkaar niet eens meer 

bezoeken. Velen stierven zelfs zonder afscheid te kunnen nemen van hun geliefden. 

In die wereld van drukte, van prestatie en drang, van eenzaamheid en ongeluksgevoel zendt Jezus ons uit. En nu denk 

je misschien: Wij zijn geen apostelen, wij worden dus niet uitgezonden. Maar dan denk je fout, want wat voor de 

apostelen geldt, geldt ook voor ons.  Ook wij worden dus uitgezonden om te getuigen van Gods liefde, om te luisteren 

naar het geluk, maar ook naar de pijn van onze medemensen, om te helpen wie in nood is. De apostelen mochten bij 

hun zending geen geld, geen voedsel, geen reiszak, geen dubbele kleding meenemen, en ze moesten ook nergens te 

lang blijven hangen, nee, ze moesten hun tocht verder zetten om te getuigen van Gods liefde, om duivels uit de drijven 

en zieken te zalven. Dus moeten ook wij niet pronken met geld en bezit, en moeten we er zeker niet op uit zijn indruk 

te maken door over onszelf te praten. Wat we wel moeten doen is oprechte en bezorgde aandacht hebben voor onze 

medemensen in deze moeilijke tijden, duivels van eenzaamheid uitdrijven, zieken bezoeken en luisteren naar hun 

verhalen van pijn en verdriet. En liefde en vrede uitstralen, zoals Jezus dat deed. 

Zusters en broeders, stel je voor dat ik op het einde van de viering zeg dat je twee aan twee uitgezonden wordt. 

Misschien zouden velen onder u zogezegd niet eens gehoord hebben wat ik zeg, en zouden anderen zich afvragen: Wat 

moet ik me daarbij voorstellen? Het antwoord is: je moet luisteren naar je medemensen, en als het nodig is getuigen dat 

ze niet ongelukkig moeten zijn, want dat ze er niet alleen voor staan, omdat God er ook voor hen is in moeilijke dagen. 

Ook in deze tijd van druk, druk, druk, van eenzaamheid, corona, ongemakken en armoede is God aanwezig, en Hij is er 

voor alle mensen, want allen zijn ze zijn geliefde kinderen. Die Blijde Boodschap mogen we uitdragen. Amen. 

 

 

 

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, 

https://preken.be/b/door-het-jaar/126-15/13475-15e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/124-13/13469-13e-zondag-door-het-jaar-b-2021

