
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 6 5  
25STE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

18-SEP-2021 T/M 26-SEP-2021 WEEK 1  
 

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Wijsh. 2, 12. 17-20) Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood.  
2-de Lezing (Jak. 3, 16- 4, 3) Gerechtigheid is een vrucht van de vrede. Wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.  
Evangelie (Mc. 9, 30-37) De Mensenzoon wordt overgeleverd ... Als iemand de eerste wil zijn moet híj de 

dienaar van allen zijn.  

 
  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Geert Klaas Bruggink; Nelly Boerman; José Behrendt-Savenije; Annie Kerkhof-Maathuis; Kees Klutman.  

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 18-Sep 18:30 Eucharistieviering   
Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 21-Sep 19:00 Eucharistieviering [H. Matteüs]  Feest  

Zaterdag 25-Sep 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 19-Sep 11:00 Eucharistieviering [H. Januaris van Benevento]  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Lies Bos; Annie Lucas-Leus.  
Misintenties:  Eef Timmermans; Hans Volkering; Hans Kienhuis.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 20-Sep 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [HH. Andrea Kim Taegŏn en  
        Paulus Chŏng Hasang en gezellen]  
Woensdag 22-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Mauritius]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 23-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Pius (pater Pio) van Pietrelcina]  
Vrijdag 24-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 26-Sep 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink  Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

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

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

BISSCHOPPEN IN OVERLEG OVER VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN R.-K. KERK  

De Nederlandse bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 
14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. 
Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het 
begin van volgende week verwacht. 

Lees Meer: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-in-overleg-over-versoepeling-coronamaatregelen-r-k-kerk/  

 

https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://tikkie.me/pay/fa7s4hcn4cm67nqie2cv
https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-in-overleg-over-versoepeling-coronamaatregelen-r-k-kerk/


 
 

 

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 25E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

De Mensenzoon wordt overgeleverd ... Als iemand de eerste wil zijn moet híj de dienaar van allen zijn. 

Zusters en broeders, dat zijn kernwoorden van Jezus’ boodschap, en wellicht is het om die woorden dat christen zijn 
vandaag zo weinig mensen aanspreekt, want zulke woorden botsen totaal met onze tijd. We leven immers in een tijd 
van ieder voor zich. Iedereen moet het ver brengen, moet met succes slagen in gelijk welke onderneming, moet rijk 
worden en volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Mislukking, tegenslag, twijfel en opgeven worden niet geduld, want 
in alles wat je onderneemt moet je de beste zijn. Dat klinkt zeer veeleisend, en dat is het ook, met als gevolg dat er 
nooit zoveel pillen werden geslikt als vandaag, dat de ene burn-out de andere opvolgt en dat heel veel mensen niet 
meer kunnen of willen volgen, in het ziekenhuis belanden, psychisch doorslaan of erger. 

Jezus’ boodschap spreekt dus niet direct aan, maar dat is niet alleen omdat ze tegen onze tijd ingaat, maar ook omdat 
ze zo veeleisend is. Want de laatste zijn en de dienaar van allen is niet minnetjes. ‘Moet Jezus ons daarmee lastig 
vallen?’, is vaak de reactie. ‘Kan Hij ons niet met rust laten? Het leven is zo al moeilijk genoeg. En als we proberen 
Hem te volgen, moeten we ons leven helemaal herzien. Gedaan met tevreden te zijn over onszelf, gedaan met de eerste 
zijn. En we hebben zo ons best gedaan.’ 

En dat sommigen wel erg hun best gedaan hebben, blijkt bijvoorbeeld uit hoe onbetaalbaar sportmensen vaak zijn en 
hoeveel ze verdienen.  Dat is dikwijls zoveel dat je je zelfs niet meer kan voorstellen wat die mensen met al die 
tientallen miljoenen moeten aanvangen. De enige manier om het je toch voor te stellen, is bedenken dat die ene man of 
vrouw meer verdient dan tientallen miljoenen arme mensen samen. Maar je moet niet noodzakelijk de beste sportman 
of sportvrouw zijn, je kan ook de machtigste politicus zijn, of de machtigste president die het volk onderwerpt en 
uitbuit. Of je kan de rijkste mens ter wereld zijn, of de beste zanger, en ga zo maar door, want er zijn zoveel domeinen 
waarin je zo goed kunt zijn dat je meteen ook de eerste bent. 

En dat botst dus direct met Jezus’ boodschap dat je de dienaar moet zijn van allen. Hoe erg die botsing kan zijn, zien 
we in de eerste lezing: de tegenstanders van Gods boodschap van goedheid, liefde en vrede zullen hen die naar die 
boodschap willen leven vervolgen, folteren, vermoorden. Jezus heeft dat eeuwen later inderdaad aan den lijve 
ondervonden. De farizeeën en de schriftgeleerden veroordeelden Hem omdat Hij liefde en vrede predikte, omdat Hij 
het opnam voor armen, kleinen, zieken, zondaars, omdat Hij niemand veroordeelde en zich alleen maar inzette voor het 
goede. Dat leidde tot verzet, want zoals altijd waren er ook toen tegenstanders van het goede. Die zijn er ook vandaag. 
Dus worden christenen meer dan ooit in veel landen vervolgd, verbannen, vermoord,  worden  christelijke meisjes als 
seksslavinnen verkocht, worden kerken verbrand, moet het christendom verdwijnen. 

Zusters en broeders, er in deze moeilijke wereld niet alleen zijn voor onszelf maar ook voor de anderen, dat is wat God, 
wat Jezus van ons verlangt. Niet alleen onszelf dienen, ons niet alleen inzetten voor onszelf, maar voor het Rijk van 
God. Dat Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid helpen opbouwen is onze roeping. We moeten daarbij geen straffe 
toeren uithalen. We zijn immers geen heiligen, we hebben onze zwakheden en onze gebreken, maar we zijn zeker in 
staat tot oprechte aandacht voor onze medemensen, tot een luisterend oor, een opbeurend woord, een schouderklop. 
Dat zal de wereld niet redden, maar het draagt in al zijn eenvoud wel bij aan de groei het Gods Rijk op aarde. Laten we 
ons daarvoor inzetten. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/25/13497-25e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

 

 

MUZIEK & SFEER MUZIKALE SCHILDERINGEN! ZONDAG; 26-SEP-2021 
Op zondag 26 september is er weer een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer  
door Gijs van Schoonhoven, orgels en Hanne Feldhaus, blokfluiten.  

Op het programma o.a. een Triosonate van J.S. Bach, gespeeld op orgel en blokfluit en op het hoofdorgel 
delen uit de Schilderijen van een tentoonstelling van de Russische componist M. Moessorgski.  
U kunt dus genieten van fraaie en geniale muziek uit de Barok en daarnaast van de hoogromantische en 
kleurrijke muzikale schilderingen uit 19e-eeuws Rusland.  
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.nlg 
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/25/13497-25e-zondag-door-het-jaar-b-2021
http://www.orgel-mezzo.nl/

