
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 6 4  
24STE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

11-SEP-2021 T/M 19-SEP-2021 WEEK 4  
 

LECTIONARIUM:  

1-ste Lezing (Jes. 50, 5-9a) Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.  
2-de Lezing (Jak. 2, 14-18) Het geloof dat zich niet in daden uit is dood.  
Evangelie (Mc. 8, 27-35) Gij zijt Christus ... de Mensenzoon moet veel lijden.  

 
  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  

Woensdag 01-Sep Johanna Margaretha Maria (Annie) Kerkhof-Maathuis. Zij werd 83 jaar.  
De uitvaart was dinsdag 7 september in Aula RK Begraafplaats Almelo.  

Vrijdag 03-Sep Cornelis Wilhelmus (Kees) Klutman. Hij werd 73 jaar.  
De uitvaartviering was vrijdag 10 september in de St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Geert Klaas Bruggink; Nelly Boerman; José Behrendt-Savenije.  

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 11-Sep 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 14-Sep 19:00 Eucharistieviering [Kruisverheffing]  Feest  

Zaterdag 18-Sep 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 12-Sep 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Ben Hulshof; b.g.v. 25 jarig Huwelijk; Henriëtte Boerhof-Fiselier; Hans Kienhuis.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 13-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes Chrysostomus]  
Woensdag 15-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Onze Lieve Vrouw van Smarten]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 16-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Cornelis en Cyprianus]  
Vrijdag 17-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Hildegard van Bingen; H. Lambertus] 

Zondag 19-Sep 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  The Lord’s Choir  (Ned.) 

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

• Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/  

• Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/  

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/


 
 

 

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 

 

Geloofsverdiepingscursus 2021 - 2022 Start 16 september 

U bent vast wel eens aangesproken op een of ander aspect van ons geloof, terwijl u het antwoord schuldig 
moest blijven.  Kinderen stellen veel vragen aan hun ouders: “Wat betekent dat?”  “Waarom doen we dat 
zo?” en nog veel meer. Ook vrijwilligers in de parochie worden vaak - al dan niet kritisch - geconfronteerd 
met praktische of geloofsvragen waar ze niet altijd de achtergrond van kennen. En dan zijn er ook mensen 
die zelf niet katholiek zijn maar wel wat meer over het katholieke geloof willen weten. 
Voor iedereen die wat meer thuis wil raken in de bouwstenen van ons geloof, willen we een 
geloofsverdiepingscursus aanbieden van 15 donderdagavonden vanaf 16 september tot april 2022 zowel 
voor onze parochie als voor de Elisaparochie in het zaaltje van de Elisakerk. De bedoeling is om zowel 
informatie te ontvangen als om er samen met elkaar over in gesprek te gaan. 

We starten om 19.00u en ronden af om 20.30u. Als cursusboek gebruiken we de YOUCAT die mede door 
jonge mensen is samengesteld. De YOUCAT kost € 20 en wordt op de eerste avond gemeenschappelijk 
besteld. Verder zijn aan de cursus geen kosten verbonden. 

U kunt zich bij mij opgeven tot 13 september.  

Tel: 06 8379 6183  Email: vicaris.a.woolderink@planet.nl  

Welkom!  

 

 
 

PREKEN ONLINE 24E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

Gij zijt Christus ... de Mensenzoon moet veel lijden. 

Zusters en broeders, 

Zoals zo dikwijls kunnen we de verhalen in de lezingen direct op onszelf toepassen. In de eerste lezing moet Jesaja 
kiezen of hij wel of niet naar Gods woord wil luisteren. Hij wil dat inderdaad doen, en dat blijkt niet door iedereen 
gewaardeerd te worden, want hij houdt er veel vijanden aan over. Dat klinkt ons wellicht bekend in de oren, want ook 
wij hebben het heel waarschijnlijk al meegemaakt dat niet iedereen onze keuze of keuzes waardeert. Kiezen wie onze 
levenspartner wordt, of we kinderen willen of niet, welk beroep we uitoefenen, naar welke collega we luisteren en naar 
welke niet, welke auto we kopen, waar en wanneer we wel of niet op vakantie gaan … we kunnen eindeloos blijven 
doorgaan, want we moeten voortdurend keuzes maken, en bijlange niet iedereen waardeert die altijd. Zijn we, net als 
Jesaja, bereid om trouw te blijven aan onze keuzes, ook al is dat niet altijd gemakkelijk en aangenaam? 
Even toepasselijk is het evangelie. Jezus vraagt aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Hij vraagt dat 
in de buurt van Caesarea van Filippus. Dat is een stad in het noorden van Galilea, waar in Jezus’ tijd een paar druk 
bezochte heiligdommen van de Griekse goden Pan en Zeus waren. Wellicht daarom vraagt Jezus precies in die buurt 
wat de mensen over Hem zeggen. Zien ze Hem misschien als de zoon of de bode van een van die afgoden? Uit de 
antwoorden van de apostelen blijkt dat dit niet zo is: de mensen zien Hem als een belangrijke Joodse profeet. En zoals 
altijd geeft Petrus het juiste antwoord: ‘Gij zijt de Christus’, anders gezegd: ‘Gij zijt de Messias op wie we al eeuwen 
wachten.’ Maar wanneer Jezus zegt dat dit geen keizerlijke macht, geen koningschap en geen politieke macht inhoudt, 
maar pijn en lijden,  en dat Hij door de dood moet gaan om de dood te overwinnen, probeert Petrus Hem uit alle macht 
op andere gedachten te brengen. Waarop Jezus hem verontwaardigd verwijt dat hij een satan is die zich laat leiden door 
menselijke verlangens, en niet door Gods wil. 
En hier moeten we ons eerlijk afvragen of wij anders zouden reageren dan Petrus. Aanvaarden wij dat Jezus de 
kruisdood onderging, en kennen wij Hem echt? Zo echt dat we echt naar Hem luisteren, dat we dus doen wat Hij ons 
vraagt te doen? Hebben wij dus lief zoals Hij? Zijn we nooit uit op wraak, maar kunnen wij altijd vergeven en 
vergeten? Hebben wij oprecht aandacht voor onze medemensen? Zijn we echt nederig en barmhartig?  Of moeten we 
toch maar toegeven dat we, net als de apostelen, Jezus niet echt kennen en Hem niet aanvaarden zoals Hij is, omdat we 
geen profeet willen die veel van ons eist, maar een God die in alle omstandigheden voor ons zorgt. 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/135-24/13495-24e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

Maar Jezus laat er geen gras over groeien: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn 

kruis op te nemen,’ zegt Hij resoluut. Dat klinkt niet zo aantrekkelijk. Gelukkig wil ‘onszelf verloochenen’ niet zeggen dat we geen 

aandacht mogen hebben voor onszelf. Wel dat we niet egoïstisch mogen zijn en dat we onszelf niet op een pilaar moeten plaatsen 

om vanuit de hoogte op de anderen neer te kijken. Dat moeten we zeker niet doen. Wat we wel moeten doen is aandacht hebben 

voor anderen, en hulpvaardig zijn. En ons kruis opnemen wil echt niet zeggen wat we moeten gekruisigd worden, wel dat we 

moeten aanvaarden dat we soms, misschien zelfs altijd, een kruis moeten dragen. Een kruis van ongeluk, van tegenslag, van ziekte 

en dood, van kanker, van handicap, van armoede, van eenzaamheid, van gevangenis. Of een kruis van niet aanvaard te worden 

omdat we anders van kleur, van geaardheid, van afkomst, van talent zijn. Tientallen kruisen moeten er gedragen worden. 

Zusters en broeders, zoals altijd gaf Jezus daar een sterk voorbeeld van: zonder protest nam Hij zijn kruis letterlijk op. Als we zijn 

volgeling willen zijn, moeten we dus niet zagen en klagen als ons iets tegenzit. En ook niet mistevreden zijn en ons niet in de steek 

gelaten voelen, maar sterk zijn in het geloof dat Jezus, dat God ons kruis altijd helpt dragen. En zoals Jesaja in de eerste lezing zo 

goed laat zien, geeft dat geloof heel veel sterkte. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/135-24/13495-24e-zondag-door-het-jaar-b-2021  
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