
 

ST.-JORISPAROCHIE  
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21STE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

21-AUG-2021 T/M 29-AUG-2021 WEEK 1  
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Joz. 24, 1-2a. 15-17.18b) Wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.  
2-de Lezing (Ef. 5, 21-32) Dit geheim heeft een diepe zin. Ik betrek het op Christus en de kerk.  
Evangelie (Joh. 6, 60-69) Naar wie zouden wij gaan ? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.  

 
  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Dinsdag 17-Aug Geert Klaas (Geert) Bruggink. Hij werd 82 jaar.  

De uitvaartplechtigheid is maandag 23 augustus in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

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 21-Aug 18:30 Eucharistieviering [H. Pius X]  
Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties: Johannes Albertus Blaaupot en Sophie Blaaupot-Fieten; Opa Tocca Blaaupot;  

Vera Meijer-Blaaupot; Jill van de Voort-Albers; Maria Brugmans; Betsy Spijker-Blaaupot;  
Robert Blaaupot; Mineke Moes-Blaaupot; Ouders Eekers-Dekker.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 24-Aug  Geen Viering  [H. Bartelomeüs]  Feest  

Zaterdag 28-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 22-Aug 11:00 Eucharistieviering [Heilige Maagd Maria]  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Overleden vader en moeder; Ter Ere van God de Vader.  

Maandag 23-Aug 11:30 Uitvaartplechtigheid  Geert Bruggink. 

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 23-Aug  Geen Viering  [H. Rosa van Lima]  
Woensdag 25-Aug 19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament [H. Lodewijk]  
Donderdag 26-Aug  Geen Viering    
Vrijdag 27-Aug  Geen Viering  [H. Monica]  

Zondag 29-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 

MUZIEK & SFEER ZOMEREDITIE ZONDAG; 29-AUG-2021 
Op zondag 29 augustus is er weer een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer door de 
vaste musici mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker!  

Op het programma o.a. een luchtig en speels groot orgelwerk van J.Chr.H. Rinck, in de stijl van W.A. 
Mozart en J. Haydn, dus heerlijke ontspannen luistermuziek. Maar ook wat serieuzere werken, zowel voor 
solozang als voor orgel, van de 19e-eeuwse componist M. Reger zullen klinken, muziek met uitersten, nu 
eens bombastisch, dan weer verstild, maar altijd met veel spanning!   
Kom en ontdek het live in de St. Georgiusbasiliek! (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

Aanmelden hoeft niet; u wordt wel geregistreerd bij de ingang. Wij houden ons aan de 1,5-meter afstand.  

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 29-aug-2021  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
http://www.orgel-mezzo.nl/


 
 

 

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

Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 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 21E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

https://preken.be/b/door-het-jaar/132-21/13488-21e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Zusters en broeders, 

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat keuzevrijheid centraal. En het gaat niet om de minste vrijheid, nee, het 

gaat over de vrijheid van godsdienst. In de eerste lezing stelt Jozua het volk voor de keuze tussen de God van hun 

voorvaderen of de goden van de Amorieten, in wiens land ze nu wonen. In het evangelie vernemen we dat veel leerlingen  

Jezus verlaten omdat ze niet meer akkoord gaan met wat Hij verkondigt: dat Hij het levende brood is dat uit de hemel is 

neergedaald, en dat wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt in eeuwigheid zal leven. Dat gaat hun te ver. Hij is toch maar de 

zoon van Jozef en Maria, en nu doet Hij alsof Hij door God zelf vanuit de hemel is neergedaald, alsof Hij God persoonlijk 

kent, en zijn woorden de woorden zijn van God zelf. Nee, dat kan niet, dus keren ze Hem de rug toe. Waarop Jezus aan zijn 

apostelen vraagt : ‘Wilt ook gij soms weggaan?’ Net als Jozua stelt Hij hen dus voor een keuze. 

Opvallend daarbij is dat er geen enkele dwang is. Wat Jozua wél doet is beklemtonen dat hij en zijn familie voor de God van 

hun voorvaderen gekozen hebben. Dat maakt de kans groter dat het volk dezelfde keuze zal maken, want wat de leider doet, 

doet het volk meestal ook, misschien omdat ze niet anders durven Maar die druk oefent Jezus helemaal niet uit. Hij reageert 

ook niet op het feit dat zovelen Hem verlaten hebben, Hij keurt het zelfs niet af. Het enige wat Hij doet is aan zijn apostelen 

vragen of ook zij willen weggaan. En zo wordt  heel duidelijk dat geloven geen verplichting is, maar een keuze. Wij worden 

dus niet gedwongen om in God te geloven, nee, het is onze eigen keuze. En in God, in Jezus geloven doen we, anders 

zouden we niet aanwezig zijn in deze viering, of zouden we geen radio- of tv-mis volgen. Maar die keuze is niet zomaar een 

akkefietje, nee, ze bepaalt ons leven. Want als we in God, in Jezus geloven, moeten we ook leven naar hun woorden en 

daden, moeten wij dus hun liefde, vrede en gerechtigheid uitstralen in woorden en in daden. 

Het klinkt misschien merkwaardig, maar de tweede lezing sluit daar perfect bij aan. Ze komt uit de brief van Paulus aan de 

Efesiërs, en wat hij daarin schijft, is hem niet altijd in dank afgenomen. Want hij schrijft onder meer: ‘Vrouwen, wees 

onderdanig aan uw man zoals aan de Heer.’ Dat die woorden vrouwonvriendelijk klinken, ligt voor de hand, maar als men ze 

ziet in het geheel van de tekst, klinken ze heel anders. Want even verder luidt het: ‘Mannen, heb uw vrouw lief zoals 

Christus de Kerk heeft liefgehad.’ En nog wat verder luidt het:  ‘Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.’ En Paulus 

besluit: ‘Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam 

zijn.’ 

En zo zien we waarover Paulus het heeft in deze brief. Niet over de onderdanigheid van de vrouw aan de man, maar over de 

wederzijdse beleving van de liefde. En net zoals het geloof steunt die liefde niet op dwang, maar op een vrije keuze. 

Niemand wordt gedwongen om met die bepaalde man of die bepaalde vrouw door het leven te gaan, maar men kiest er zelf 

voor. En net als de keuze om in God, in Jezus te geloven, is die keuze geen akkefietje, maar bepaalt ze het leven van het 

paar, en dat houdt in dat ze naar elkaar luisteren, want hoe kan je van elkaar houden als je niet naar elkaar luistert. En dat 

luisteren betekent helemaal niet onderdanig zijn, maar aandachtig zijn, rekening houden met, elkaar liefhebben zoals je van 

jezelf houdt, of zoals Paulus het zegt: zoals Jezus van de Kerk houdt. 

Zusters en broeders, het zijn heel mooie dingen die we vandaag horen. Over de vrije keuze van  geloven of niet geloven, en 

over de vrije keuze van leven met die man of die vrouw. En wat de keuze ook is, ze heeft diepgaande gevolgen, want 

centraal staat de liefde. Liefde van en voor God, van en voor Jezus, en evenveel voor elkaar als Christus voor zijn Kerk. Het 

sluit zo mooi aan bij wat de getrouwden onder u zich zeker herinneren. Die mooie belofte bij het huwelijk: ‘Ik wil uw man, 

ik wil uw vrouw zijn, en ik beloof u trouw te blijven in goed en in kwade dagen, in armoede en in rijkdom, ik ziekte en 

gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven.’ Zo mooi en zo treffend kan zelfs Paulus het niet 

zeggen, en die is nochtans heel taalvaardig. Maar als het over liefde en trouw gaat, sluiten we beter direct bij God, bij Jezus 

aan, want zij zijn alleen maar liefde en alleen maar trouw. Amen. 

 

Lees Verder: https://preken.be/feesten/augustus/286-15-maria-ten-hemelopneming/13486-
tenhemelopneming-van-maria-2021 

 

 

MISDIENAARS JAARLIJKS FEESTJE ZONDAG; 29-AUG-2021 

Alle gulle gevers ontzettend bedankt. We gaan er een knalfeest van maken.  
Groeten van alle misdienaars en acolieten van de St.-Jorisparochie.  

https://preken.be/b/door-het-jaar/132-21/13488-21e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/feesten/augustus/286-15-maria-ten-hemelopneming/13486-tenhemelopneming-van-maria-2021
https://preken.be/feesten/augustus/286-15-maria-ten-hemelopneming/13486-tenhemelopneming-van-maria-2021

