
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 5 6  
16DE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

17-JUL-2021 T/M 25-JUL-2021 WEEK 4 
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Jer. 23, 1-6) Ik breng de overgebleven schapen bijeen en stel herders over hen aan.  
2-de Lezing (Ef. 2, 13-18) Híj is onze Vrede, Hij die de twee werelden heeft één gemaakt.  
Evangelie (Mc. 6, 30-34) Zij waren als schapen zonder herder.  

 

  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Zaterdag 10-Jul Johannes Hendrikus (Hans) Kienhuis. Hij werd 75 jaar.  

De requiemmis was dinsdag 13 juli in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Gerriet Oude Kotte; Riet van den Broek-van den Oever;. Hans Leeuwenkamp; Jan Lusthuis;  
Diny Grob-Nijman.  

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 17-Jul 18:30 Eucharistieviering    
Pater N. Hofstede Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 20-Jul  Geen Viering  [H. Apollinarius]   

Zaterdag 24-Jul 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 18-Jul 11:00 Eucharistieviering   
   Pater N. Hofstede Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Ben Nobbenhuis.  
Misintenties:  Eef Timmermans.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 19-Jul  Geen Viering   
Woensdag 21-Jul 19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament [H. Laurentius van Brindisi]  
Donderdag 22-Jul  Geen Viering   [H. Maria Magdalena]  Feest  
Vrijdag 23-Jul  Geen Viering  H. Birgitta  

Zondag 25-Jul 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor (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 16E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/127-16/13477-16e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

‘Wee de herders door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen.’ 

Zusters en broeders, het zijn woorden van God de Heer in de eerste lezing. Ze zijn 2600 jaar oud, maar ze zijn van alle 

tijden. Ze klonken tegen de Romeinse overheersers, tegen de oorlogvoerders en de slavendrijvers van alle tijden, tegen 

de Europese kolonisators die hele volkeren uitmoordden, tegen monsters als Hitler, Stalin en Mao die tientallen 

miljoenen doden op hun geweten hebben, gesteld natuurlijk dat zo’n monsters een geweten hebben. En ze klinken ook 

vandaag. 

Wee de geestelijken die tienduizenden jongeren seksueel misbruikt hebben, en wee hun oversten en bisschoppen die 

daarvan op de hoogte waren en niet ingrepen. Wee hen die daardoor honderdduizenden eerzame geestelijken en de hele 

Kerk te schande hebben gemaakt. 

Wee de Ierse kloosterzusters die tientallen jaren lang met onmenselijke strengheid, en al even onmenselijke 

verwaarlozing tienduizenden zogezegd slechte meisjes in hun kloosters hebben opgesloten en honderden overleden 

baby’tjes naamloos in putten hebben begraven. 

Wee de Canadese katholieke internaten waarin honderd jaar lang kinderen van inheemse volkeren werden opgesloten 

omdat ze niet van Europese afkomst waren, een andere taal spraken en een andere cultuur hadden. Ze werden slecht 

behandeld en vaak ook misbruikt, met duizenden doden tot gevolg, die ook hier naamloos in putten terechtkwamen. 

Wee de Amerikaanse scoutsafdeling BSA die tientallen jaren lang het seksueel misbruik van 60.000 jonge scouts door 

duizenden vrijwilligers heeft toegedekt. 

Wee de verantwoordelijken voor de miljoenen kinderen die in zoveel steden wereldwijd op straat, in riolen en op 

vuilnisbelten moeten overleven. 

Wee de machtswellustelingen in tientallen landen die hun volk onderdrukken en uitbuiten, hun tegenstanders 

vermoorden, alleen maar corruptie en geweld kennen, en de oorzaak zijn van 85 miljoen hongerige vluchtelingen. 

Wee al die vreselijke monsters van gisteren en vandaag en wee de herders die hun kudde in de steek laten. Talloos zijn 

de schapen die zich verlaten voelen. Een gevoel dat ook wij soms kennen. Wanneer we voor alles alleen staan. 

Wanneer we ontroostbaar lijden onder het verlies van een man, een vrouw, een kind, een vader, een moeder. Wanneer 

we tegenslag hebben in alles wat we ondernemen. Wanneer we ruzie hebben. Wanneer we ons door iedereen 

uitgestoten en door niemand meer gedragen weten. 

Zusters en broeders, ‘God is de Herder die waakt over mij’ zingen we, en ‘De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort’ 

klinkt het in de tussenzang na de eerste lezing. Het zijn de eerste verzen van psalm 23, die toegeschreven wordt aan 

koning David. Een psalm die direct aansluit bij de eerste lezing, want daarin zegt God de Heer: ‘Ik breng de schapen 

bijeen uit alle landen. Ik breng ze terug naar hun weiden, ze worden weer vruchtbaar en talrijk.’ En Hij zegt ook: ‘De 

tijd komt dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land 

rechtvaardig en eerlijk besturen.’ We weten dat die belofte in Jezus gestalte heeft gekregen. Hij is de goede Herder die 

liefde en vrede brengt, die ons langs veilige paden leidt, en die ons nooit in de steek laat. Laten we Hem volgen in zijn 

woorden en in zijn daden, zodat ook wij goede herders zijn voor onszelf en onze medemensen. Amen. 

 

 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/127-16/13477-16e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

 

 

MUZIEK & SFEER  ZONDAG; 25-JUL-2021 
Op zondag 25 juli is er een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer  
met mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.  

Op het programma staan o.a. een Concert (3 delen) van J.Chr.H. Rinck en aria's van C.Ph.E. Bach. 
Muziek uit de zogeheten Galante periode, net als die van Mozart en Haydn.  
Niet ingewikkeld en dus ontspannen om naar te luisteren.  
Aanmelden hoeft niet, maar u wordt wel geregistreerd bij de ingang. (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 25-jul-2021  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

https://preken.be/b/door-het-jaar/127-16/13477-16e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/127-16/13477-16e-zondag-door-het-jaar-b-2021
http://www.orgel-mezzo.nl/

