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24-JUL-2021 T/M 01-AUG-2021 WEEK 1 
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (2 Kon. 4, 42-44) Zij zullen eten en overhouden.  
2-de Lezing (Ef. 4, 1-6) Eén lichaam, één Geest, één Heer, één geloof, één doop.  
Evangelie (Joh. 6, 1-15) Hij liet aan de aanzittenden zoveel uitreiken als ze maar wílden.  

 

  

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

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 24-Jul 18:30 Eucharistieviering H. Charbel Makhlüf   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Voor alle zieke parochianen.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 27-Jul 19:00 Eucharistieviering [Z. Titus Brandsma]   

Zaterdag 31-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 25-Jul 11:00 Eucharistieviering H. Jakobus  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Fred Stokkelaar.  
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 26-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [HH. Joachim en Anna]  
Woensdag 28-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 29-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Martha, Maria en Lazarus]  
Vrijdag 30-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Petrus Chrysologus]  

Zondag 01-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor (Lat./Ned.) 

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 17E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/128-17/13479-17e-zondag-door-het-jaar-b-2021 

Zusters en broeders, 

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie horen we een verhaal over een wonderbare broodvermenigvuldiging. In 

de eerste lezing gaat het om twintig gerstebroden die op bevel van de profeet Elisa aan honderd mannen worden 

voorgezet, in het evangelie moeten vijf gerstebroden en twee vissen de honger van vijfduizend mannen stillen. Al even 

merkwaardig is dat er in beide gevallen overschot is, in het evangelie zelfs twaalf volle manden. En er is nog iets 

merkwaardigs: in de eerste lezing steunt het bevel van Elisa op woorden van God de Heer die zegt: ‘Zij zullen eten en 

overhouden’, en in het evangelie laat Jezus de broden en de vissen pas uitdelen nadat Hij het dankgebed heeft 

uitgesproken. Zoals we bij de consecratie horen, spreekt Hij dat dankgebed ook uit op het Laatste Avondmaal, vóór Hij 

het brood en de beker aan zijn leerlingen doorgeeft. 

Misschien staan we daar niet echt bij stil, maar danken komt in elke viering veelvuldig voor. In het grote dankgebed 

bidt de voorganger bij de aanzet: ‘Brengen wij dank aan de Heer onze God’, en wij antwoorden: ‘Hij is onze 

dankbaarheid waardig.’ Ook veel van onze liederen zijn gebouwd op dank aan God de Heer. En zoals zo dikwijls 

moeten we ons daar een vraag bij stellen, namelijk: doen wij dat ook echt? Danken wij God dus ooit echt? Of bidden 

wij vooral om te vragen, misschien zelfs om te zagen en te klagen? We bidden immers om van alles: om gezondheid, 

om hulp, om succes in de liefde en in alles wat we ondernemen. Daar zijn we goed in, maar zijn we ook goed in dank 

zeggen aan God? Er is zoveel waarvoor we dat kunnen doen. Alleen al voor het leven dat we gekregen hebben, moeten 

we Hem danken. We hadden immers net zo goed niet geboren kunnen worden. We kunnen ook danken voor wie of wat 

we zijn, voor onze gezondheid, onze genezing, de aandacht en hulp die we krijgen als we in nood zijn, de liefde en de 

vrede van zoveel mensen. Allemaal dingen en nog zoveel meer waarvoor we God kunnen danken. Zoveel dingen 

waarvoor mensen in zoveel landen God niet kunnen danken, want Hij is er niet eens welkom. Integendeel, zijn plaats 

wordt ingenomen door vreselijke machtswellustelingen die alleen maar wreedheid, onderdrukking, uitbuiting en 

corruptie kennen. 

Er is nog iets in het dankgebed van Jezus: Hij dankt zijn Vader in de hemel nog vóór Hij het wonder verricht. Hij 

wacht dus niet om te zien of zijn Vader Hem zal helpen. Hij weet immers dat Hij Hem altijd helpt. Dat doet Hij ook 

met ons. Ook ons laat Hij nooit in de steek. Wanneer we ziek zijn of gehandicapt of beperkt, wanneer we tegenslag 

hebben in wat we ook doen, staat Hij ons bij, zoals Hij alle mensen bijstaat. We zien dat de voorbije maanden zo goed 

in de inzet van tienduizenden helpers en vrijwilligers om het kwaad van de coronavirus te bestrijden. Zoveel mensen 

die de ogen, de handen en het hart van God willen zijn. 

Zusters en broeders, er is zoveel in het wonder van de broodvermenigvuldiging dat ons aanzet om Jezus na te volgen. 

En er is ook zoveel dat ons aanzet om God te danken. De broodvermenigvuldiging is immers veel meer dan een 

wonder over vijf broden en twee vissen die vijfduizend hongerige mannen voeden, ze is ook het teken van Gods 

grenzeloze liefde en genade. Hij toont zich een enorm vrijgevige gastheer die zijn gasten nooit in de steek laat, ook al 

bevinden ze zich, zoals die vijfduizend mannen, in de woestijn van hun leven. Laat dit ons geloof zijn. Een geloof dat 

ons sterk maakt, en dat ons een onuitwisbaar gevoel van liefde en vrede geeft, want God de Heer voedt ons met zijn 

grenzeloze liefde en genade. Amen. 

 

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

 

 

MUZIEK & SFEER GAAT NIET DOOR ZONDAG; 25-JUL-2021 
De uitvoering in de serie Muziek en Sfeer op 25 juli in de St. Georgiusbasiliek  
gaat helaas, door ziekte, niet door. Voor meer informatie zie de website:  

www.orgel-mezzo.nl  =>  Concerten  => Concertagenda. 

https://preken.be/b/door-het-jaar/128-17/13479-17e-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/

