
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 5 9  
19DE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

07-AUG-2021 T/M 15-AUG-2021 WEEK 3  
 

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (1 Kon. 19, 4-8) Gesterkt door het voedsel liep hij tot bij de berg van God.  
2-de Lezing (Ef. 4, 30-5, 2) Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.  
Evangelie (Joh. 6, 41-51) lk ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.  

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  7/8 AUG 

In het weekend van 7 en 8 augustus 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”. 

 
 
 

  

ONLANGS OVERLEDEN:  
Diny Grob-Nijman; Hans Kienhuis; Cees van Hemert.  

Doe mee met de Digitale Collecte  
• 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 07-Aug 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Voor alle Parochianen.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 10-Aug 19:00 Eucharistieviering [H. Laurentius]  

Zaterdag 14-Aug 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 08-Aug 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Lies Bos; Ter Ere van God de Vader.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 09-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Teresia van het Kruis]  Feest  
Woensdag 11-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Clara]]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 12-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johanna Francisca de Chantal]  
  Misintenties:  Corrie Pots-Goossen.  
Vrijdag 13-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Pontianus en Hyppolytus]  

Zondag 15-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Herenkoor (Greg.) 

MISDIENAARS COLLECTE WEEKEND  14/15 AUG 

In het weekend van 14 en 15 Augustus zal in beide locaties gecollecteerd worden voor de misdienaars die op 
29 Augustus hun jaarlijkse feestje hebben. Zij staan elk weekend, door de week en bij uitvaarten klaar om te 
assisteren tijdens de vieringen. Achterin in de kerken staat een mandje met een misdienaar in de buurt om uw 
gaven in ontvangst te nemen. Alvast hartelijk dank namens de misdienaars en acolieten. 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: aanwezig vanaf 16 augustus op  
  maandag, woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30 

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 19E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/130-19/13484-19e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Zusters en broeders, 

Vandaag is het 8 augustus, dus is de vakantie voor velen  al voorbij, voor anderen blijft ze nog even duren. Maar 

voorbij of niet voorbij, voor velen is die vakantie niet direct een tijd  waar ze met plezier zullen aan terugdenken, want 

voor hen viel ze letterlijk in het water. De zondvloed die Wallonië tweemaal trof heeft niet alleen veel mensenlevens 

gekost, maar ook duizenden mensen van hun hele hebben en houden beroofd, en huizen, wegen, scholen, campings, 

auto’s totaal verwoest. Vlaanderen werd minder getroffen, maar ook hier kwamen veel overstromingen voor. Kort 

gezegd: voor velen werd deze vakantie een nachtmerrie, en het bleef niet bij de zondvloed, want er was en er is ook 

nog altijd covid-19 die de horeca, de shoppingcentra en de evenementenondernemingen maandenlang heeft geteisterd 

en dikwijls nog teistert. Al die miserie leidde heel dikwijls tot moedeloosheid en berusting en ook tot het gevoel van 

‘ik geef het op; ik kan er toch niets aan veranderen.’ 

Moedeloosheid en berusting: dat is wat ook de profeet Elia in de eerste lezing overvalt, zelfs zo erg dat hij aan God 

vraagt hem te laten sterven, want hij heeft toch alles opgegeven. Verwonderlijk is dat niet, want de plaatselijke 

koningin wil zich wreken op hem omdat door zijn toedoen tientallen profeten van de afgod Baäl werden vermoord. 

Maar opgeven staat bij manier van spreken niet in het woordenboek van God onze Heer, dus zendt Hij een engel naar 

Elia, en die verplicht hem te eten en te drinken wat hij hem heeft gebracht. Elia houdt daar zoveel kracht aan over dat 

hij veertig dagen en nachten door de woestijn kan trekken, tot bij de berg Horeb, de berg waar God de Heer een 

verbond heeft gesloten met zijn volk. 

De kracht van voedsel: het lijkt heel normaal, maar zoals we in het evangelie zien, mogen we het niet letterlijk 

verstaan. Het gaat immers niet om voedsel dat we nodig hebben om te overleven, maar om grenzeloos geloof en 

vertrouwen in God. Jezus maakt dat duidelijk wanneer Hij zegt: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is 

neergedaald.’ Dat brood moeten we dus niet letterlijk nemen, het is geen manna dat uit de hemel valt, nee, het is God 

zelf die in de persoon van Jezus mens is geworden, en die ons voedt met zijn woorden en daden van liefde, vrede en 

gerechtigheid. 

De toehoorders van Jezus hebben het moeilijk met die woorden. Hoe kan Hij uit de hemel neergedaald zijn? Hij is toch 

de zoon van Jozef en Maria? En hoe kan Hij beweren dat Hij door God zelf is gezonden,  en dat Hij hen die in Hem 

geloven zal doen opstaan op de laatste dag? Jezus maakt het nog ingewikkelder wanneer Hij zegt: ‘Het brood dat Ik zal 

geven is mijn vlees, ten bate van de wereld.’ Ook al begrijpen ze zeer goed dat ze het woord ‘vlees’ niet letterlijk 

moeten nemen, dat het staat voor Jezus’ boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid,  dan nog kunnen ze niet geloven 

dat hun dorpsgenoot het woord van God is dat leven geeft in eeuwigheid. 

En daarmee wordt de kern van het verhaal duidelijk, en die kern is de problematiek van het geloof. Duidelijk blijkt dat 

geloven niet zomaar een bagatelletje is dat het kleinste kind een pleziertje bezorgt. Dat is het absoluut niet. Geloven is 

een probleem waar heel veel mensen geen oplossing voor vinden. Dat wordt uitdrukkelijk geïllustreerd in het 

evangelie. Even voordien hebben de toehoorders de broodvermenigvuldiging meegemaakt, hebben ze dus gezien dat 

Jezus het totaal onmogelijke mogelijk maakt, en toch kunnen ze niet in Hem geloven. Of willen ze het niet? Maar wat 

het ook is, het tekent de vrijheid die God de Heer aan alle mensen, dus ook aan ons, geeft. Hij verplicht ons niet in 

Hem, in Jezus te geloven, want Hij respecteert de vrijheid. Maar Hij maakt wel duidelijk dat de mens niet in Hem kan 

geloven als hij niet in Jezus gelooft. Daar laat Jezus geen twijfel over bestaan. ‘Niemand kan tot Mij komen als de 

Vader die Mij zond hem niet trekt’, zegt Hij. Jezus is dus onbereikbaar zonder de Vader, en de Vader is onbereikbaar 

zonder Jezus. 

Zusters en broeders, het zijn  woorden om over na te denken, ook voor hen die heel moeilijke tijden doormaken, want 

het zijn woorden die de kern vormen van ons geloof, en ze kunnen troost en sterkte bieden. Alleen als we in Jezus 

geloven, dat wil dus zeggen: alleen als we leven naar zijn woorden en daden van liefde, vrede en gerechtigheid, kunnen 

we de weg vinden naar God. De weg die van de schepping een hemel op aarde maakt voor alle mensen. Amen.  

 

Lees Verder: https://preken.be/b/door-het-jaar/130-19/13484-19e-zondag-door-het-jaar-b-2021  
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