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28-AUG-2021 T/M 05-SEP-2021 WEEK 2  
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Deut. 4, 1-2. 6-8) Aan wat ik u voorschrijf moogt gij niets toevoegen; onderhoudt de geboden van de Heer.  
2-de Lezing (Jak. 1, 17-18. 21b-22. 27) Weest uitvoerders van het woord.  
Evangelie (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23) Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen.  

MIVA-COLLECTE WEEKEND 28-29 AUGUSTUS 2021 

“Helpt u Duncan op weg”  

Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia.  
Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen.  
Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school.  

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht.  
Maar het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden.  
Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer mensen helpen.  
En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.” 

Meer Info: https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2021-vraagt-aandacht-voor-medische-zorg/  

 
  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Cees van Hemert; Geert Klaas Bruggink.  

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 28-Aug 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 31-Aug 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 04-Sep 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 29-Aug 11:00 Eucharistieviering [Marteldood Johannes de Doper]  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Dienie Vermaas.  
Misintenties:  Corrie Pots-Goossen; Ter Ere van God de Vader.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 30-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 01-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 02-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Gregorius de Grote]  
Vrijdag 03-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
  Misintenties:  Eef Timmermans.  

Zondag 05-Sep 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor  (Ned.) 

https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2021-vraagt-aandacht-voor-medische-zorg/
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv


 
 

 

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 

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  4 / 5 SEP 

In het weekend van 4 en 5 september staat de boodschappenmand weer achter in de kerk. 
Het is jammer genoeg nog steeds nodig.  
Veel mensen in onze stad en parochie doen een beroep hierop.  

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”. 

 
 

PREKEN ONLINE 22E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

Zusters en broeders, 

Volmaakt: dat is de kern van de lezingen van vandaag. Mozes zegt het letterlijk in de eerste lezing: ‘Geen enkel ander 

land heeft zulke volmaakte voorschriften en bepalingen als de wet die ik u geef’, zegt hij. En die wet is zo volmaakt 

omdat hij van God komt. Er mag dus door de mens niets aan toegevoegd worden, want de mens is niet volmaakt en 

kan dus ook niets volmaakts voortbrengen. 

Zogezegde volmaaktheid: dat is waarop Jezus zo negatief reageert tegen de farizeeën en de schriftgeleerden. Ze zijn 

speciaal van Jeruzalem naar Kafarnaüm gekomen om Hem eens goed op zijn plaats te zetten, want ze houden helemaal 

niet van mannen die zo veraf van Jeruzalem profeteren. Toch vallen ze Jezus niet echt aan. Ze wijzen Hem er enkel op 

dat sommige van zijn leerlingen met ongewassen handen eten. Zoals altijd gaat Jezus niet in op die aanval – die er dus 

eigenlijk geen is - , maar keert Hij zich tegen de sprekers. Eigenlijk is dat merkwaardig, want Hij weet heel zeker ook 

dat hygiëne zeker bij het eten absoluut noodzakelijk is. Dat ondervinden we tot op vandaag. Niet voor niets is ‘handen 

goed en vaak wassen’ een van de basisregels voor de bestrijding van covid-19. 

Maar in zijn reactie heeft Jezus het niet over hygiëne, wel over het feit dat die farizeeën en schriftgeleerden uit 

Jeruzalem ervan overtuigd zijn dat ze de volmaaktheid bereiken als ze zich houden aan de 613 geboden en verboden 

die in de loop der eeuwen de joodse wet geworden zijn. Maar die geboden en verboden zijn menselijke toevoegingen 

aan de wet van God. Ze brengen de mens dus niet dichter bij God. Het zijn immers niets meer dan menselijke regeltjes 

die niets betekenen tegenover de ene wet die Jezus in naam van God voorhoudt, en die alle andere wetten overstijgt: 

Bemin God bovenal, en hou evenveel van je naaste als van jezelf. En beminnen, houden van is geen verzameling van 

geboden en verboden, maar is een doe-woord. Dat  is dus wat Jezus aan de farizeeën en schriftgeleerden verwijt: ze 

denken dat ze volmaakt zijn omdat ze zich aan mensenwetten houden, maar het goddelijke gebod van liefde en vrede is 

voor hen geen doe-woord. En waartoe dat leidt, blijkt uit de vreselijke dingen die Jezus opsomt: ontucht, diefstal, 

moord, hebzucht, bedrog, afgunst, godslastering en nog zoveel meer van die dingen die zover van volmaaktheid 

verwijderd zijn dat ze zelfs niet in de buurt komen van onvolmaaktheid. 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/133-22/13490-22e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

 

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://preken.be/b/door-het-jaar/133-22/13490-22e-zondag-door-het-jaar-b-2021
http://www.orgel-mezzo.nl/

