
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 6 0  
HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING JAAR B 

14-AUG-2021 T/M 22-AUG-2021 WEEK 4  
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Apok. 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab) Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.  
2-de Lezing (1 Kor. 15, 20-26) Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.  
Evangelie (Lc. 1, 39-56) Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trots van hart uiteen.  

 
 
 

  

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 14-Aug 18:30 Eucharistieviering [H. Maximiliaan Maria Kolbe]  
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Johan Oude Booyink; voor een zieke dochter.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 17-Aug 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 21-Aug 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)   
 
 
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 15-Aug 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
Jaargedachtenis: Anny Underberg-van Bemmelen; Hennie Oude Kotte;  

Dick en Joke Wijnants-Otger.  
Misintenties:  Eef Timmermans; Jo en Jan Underberg;  

Ter Ere van God de Vader;  
Voor het welslagen van een Operatie.  

OVERIGE VIERINGEN    
Maandag 16-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Stefanus van Hongarije]  
Woensdag 18-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 19-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes Eudes]  
Vrijdag 20-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Bernardus]  

Zondag 22-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor  (Ned.) 

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/feesten/augustus/286-15-maria-ten-hemelopneming/13486-tenhemelopneming-van-maria-2021 

Zusters en broeders, 

Een prachtige hymne vol lof en dank, dat is wat Maria in het evangelie bidt, en wat ze zegt is zo indrukwekkend dat we 

ons best eens afvragen waar en in wie we onszelf herkennen in haar lofzang.    

Zo bidt ze: ‘Vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed.’ Dat 

klinkt heel mooi, maar is het ook zo? Loven en prijzen werkelijk alle volkeren Maria omdat ze uitverkoren werd om de 

Moeder van Gods Zoon te worden? We moeten daar niet eens over nadenken, want we weten dat slechts een 

minderheid van de volkeren Maria vereert. En wij, prijzen wij haar zalig? Voortgaand op de vele kaarsen die in elke 

kerk aan het Mariabeeld branden zou je zeggen dat wij dat inderdaad doen, maar is het ook zo? Steken wij een kaarsje 

aan om haar te loven en te prijzen, of om haar hulp af te smeken? Want hulp afsmeken: daar zijn we goed in. We 

voelen ons immers zo vaak in nood. Relatie, ziekte, overlijden, tegenslag, kinderen en kleinkinderen … er is zoveel 

waar we hulp voor vragen. ‘Maria, sta ons bij’, bidden we dan, en we steken een kaarsje aan. Is dat fout? Natuurlijk 

niet. Wij richten ons tot Maria omdat zij een mens is zoals wij, omdat zij, net zoals wij, gelukkige, maar ook 

ongelukkige dagen gekend heeft, en omdat ze dus direct kan meevoelen met ons. Maar onze verering mag zich niet 

beperken tot hulp afsmeken, het moet ook echte verering zijn. Verering van een eenvoudig, nederig meisje dat door 

God werd uitverkoren om de Moeder te worden van zijn Zoon. 

Nederig en eenvoudig, zo is Maria, ook dat komt tot uiting in haar lofzang. God ‘toont de kracht van zijn arm, slaat 

trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen,’ bidt ze. En opnieuw moeten 

we ons afvragen in wie wij onszelf herkennen. Horen wij bij de trotsen van hart? Zijn we dus zo vol van onszelf dat er 

geen plaats is voor anderen, zelfs niet voor God? Vinden wij onszelf zo geweldig dat we er een dikke nek aan 

overhouden,  of zijn wij nederig en eenvoudig zoals Maria,  en respecteren wij onze medemensen, wie of wat ze ook 

zijn? Staan wij open voor andere meningen en andere opvattingen, of moet er altijd naar ons geluisterd worden en 

gedaan worden wat wij zeggen? 

Mooier klinkt wat Maria bidt. ‘God overlaadt hen die hongeren met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen,’ 

zegt ze. En hongeren betekent niet gewoon honger hebben, maar streven naar goedheid, naar liefde, naar inzet, naar 

nederigheid. Wie daarnaar streeft, wordt door God oberladen met inzicht, rust en vertrouwen, en met geloof, hoop en 

liefde. Rijken daarentegen streven naar macht, naar bezit, naar onderwerping, zodat ze vanzelf met lege handen 

eindigen. Niet omdat ze ineens doodarm geworden zijn, maar omdat ze alleen zichzelf hebben. En als je alleen jezelf 

hebt, zijn je handen inderdaad leeg. Met en voor wie zou je ze trouwens vullen? 

‘God is barmhartig van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen’, bidt Maria ook. En ‘vrezen’ betekent hier niet 

dat God alleen barmhartig is wanneer mensen bang zijn van Hem. Hij is immers altijd barmhartig, want Hij is liefde, 

maar die liefde is alleen voelbaar voor wie Hem aanbidt, vereert, liefheeft. Die kleinen, die geringen, die nederigen laat 

God nooit alleen. Dat komt ook sterk tot uiting in het visioen in de eerste lezing: wat de draak ook probeert, zij kan het 

kind niet verslinden, daar zorgt God zelf voor. 

Zusters en broeders, de tenhemelopneming van Maria is een bijzondere feestdag. Een dag waarop voor een keer Jezus 

niet centraal staat, maar Maria, een mens zoals wij. Geen mens met een dikke nek, maar een mens vol geloof, vol 

nederigheid, vol dankbaarheid. Een mens die een voorbeeld is voor ons, maar ook een schitterend teken is van hoop. 

Want als de mens Maria ten hemel is opgenomen, zullen ook wij, mensen, eeuwig leven bij onze Vader in de hemel, en 

dat is een heel mooi vooruitzicht. Amen.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/feesten/augustus/286-15-maria-ten-hemelopneming/13486-
tenhemelopneming-van-maria-2021 
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