
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 6 8  
28STE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR B 

09-OKT-2021 T/M 17-OKT-2021 WEEK 4  
 

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Wijsh. 7, 7-11) In vergelijking met wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets.  

2-de Lezing (Hebr. 4, 12-13) Het woord van God ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.   
Evangelie (Mc. 10, 17-30 of 17-27) Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.  

 
  

KORTGELEDEN OVERLEDEN:  
Maandag 27-Sep Maria Aleida Gerarda (Riet) Oude Luttikhuis – ten Velde. Zij werd 82 jaar.  

De uitvaart was vrijdag 8 oktober in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN:  

Nelly Boerman; José Behrendt-Savenije; Annie Kerkhof-Maathuis; Kees Klutman; Piet Kortekaas.  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 09-Okt 18:30 Eucharistieviering [H. Dionysius]  
Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 12-Okt 18:45 Rozenkransgebed 19:00 Géén Viering   

Zaterdag 16-Okt 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 10-Okt 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
Jaargedachtenis: Theo Rödel.  
Misintenties:  Maria Apdonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Hans Kienhuis; Odiel Lenferink-Laarhuis;Gerard Krosse; Netty Krosse-Hutjes;  
Uit dankbaarheid Voor een bijzondere intentie.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 11-Okt  Géén Viering  [H. Paus Johannes XXIII]  
Woensdag 13-Okt  Géén Viering    
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 14-Okt  Géén Viering  [H. Paus Calixtus I]  
Vrijdag 15-Okt  Géén Viering  [H. Theresia van Avila]  

Zondag 17-Okt 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

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

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

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL ZONDAG 17 OKTOBER 2021 

In Overdinkel vindt op zondag 17 oktober voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaats, 
met als thema ‘Nabijheid door verbondenheid’.  
Vanwege de coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een aangepaste vorm plaatsvinden.  
Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11 uur in het park maar er is geen processie.  
Pelgrims kunnen op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken.  
Om 15 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk.  
Voor kinderen zijn er tijdens de viering activiteiten in het park.  

Lees Meer: https://www.plechelmus-parochie.nl/heilige-gerardus-majella-bedevaart-in-overdinkel/  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
https://www.plechelmus-parochie.nl/heilige-gerardus-majella-bedevaart-in-overdinkel/


 
 

 

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 28E ZONDAG DOOR HET JAAR - 2021 

Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.  

Zusters en broeders,  

Zoals zo dikwijls hoorden we een evangelie waarbij we ons moeten afvragen welke plaats wij innemen in het verhaal. 

Wellicht voelen we ons verbonden met die rijke jonge man. Die is nogal overtuigd van zijn voorbeeldig leven. Vandaar 

dat hij Jezus aanspreekt als ‘Goede Meester’, want hij verwacht van Hem alleszins een goede, dus een positieve 

reactie. Immers, al van in zijn jeugd onderhoudt hij de geboden op voorbeeldige wijze, dus vindt hij dat hij op een 

eeuwige beloning mag rekenen. En dat is voor ons zeer herkenbaar, want ook wij hebben de neiging te denken dat we 

heel goed bezig zijn als we de tien geboden onderhouden,  en dat we dus zeker de hemel verdienen. 

Maar Jezus reageert helemaal anders dan de jonge man het had gewild. ‘Bekeer u en volg Mij’, zegt Hij, en dat is 

hetzelfde wat wij op Aswoensdag horen: ‘Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap’, en die blijde boodschap is 

Jezus volgen. Het is voor Jezus dus niet voldoende de tien geboden te onderhouden. Als je dat doet, doe je inderdaad, 

niets slechts, maar doe je ook iets goeds?  En dat is precies wat Jezus van die jonge man en dus ook van ons verlangt: 

dat we meer doen dan ons aan de tien geboden houden. Dat we dus afstand nemen van onszelf en van onze drang naar 

rijkdom en bezit om te delen met mensen in nood. Met andere woorden:  Ons bekeren en Jezus volgen betekent dat we 

evenveel van onze naasten houden als van onszelf, en die eis staat inderdaad niet uitdrukkelijk in de tien geboden. 

Maar afstand nemen van zijn drang naar bezit ziet de jonge man echt niet zitten, waarop Jezus reageert met zijn 

beroemde uitspraak: ‘Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om 

in het Koninkrijk van God te komen.’ Hoezeer Hij met die woorden de doorsnee mens doet huiveren, blijkt uit de 

reactie van de leerlingen. Die vragen zich verbijsterd af wie er dan nog kan gered worden. En die verbijstering hoeft 

ons niet te verbazen, want rijkdom en bezit werden door Jezus’ Joodse tijdgenoten juist gezien als een beloning van 

God aan hen die zijn geboden onderhielden. En nu zegt Jezus precies het tegenovergestelde: rijkdom maakt het zo 

goed als onmogelijk om in Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid te komen. 

En hier moeten wij ons zeker afvragen hoe wij op dat alles reageren. Zijn wij, zoals de jonge man, uit op een beloning 

van God omdat we zijn geboden onderhouden, en voelen ook wij er niets voor om afstand te doen van ons bezit om 

Jezus te volgen? En zijn wij even verbijsterd als de apostelen door de uitspraak van Jezus over die kameel en die rijke? 

Want ook wij proberen er op zijn minst materieel niet slecht voor te staan, en ook wij zijn wellicht niet bereid afstand 

te doen van ons bezit. Belanden we dan in dezelfde verbijstering als de apostelen? Stellen ook wij ons dus de vraag of 

we nog gered kunnen worden? 

Het is geen gemakkelijke boodschap die we vandaag horen, want de eisen van Jezus zijn niet niets. Maar er zijn ook 

heel hoopgevende woorden in het evangelie. Wanneer de jonge man Jezus aanspreekt met Goede Meester, reageert 

Hij: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed, behalve God.’ En dat moet ons goede moed geven, want als zelfs 

Jezus niet goed kan zijn, hoe zouden wij dat dan kunnen zijn, hoezeer we ook ons best doen. En het blijft niet bij die 

hoopgevende woorden over goed zijn. Wanneer de apostelen na het beeld van de kameel en de rijke verbijsterd vragen: 

‘Wie kan dan nog gered worden?’, antwoordt Jezus: ‘Voor God is alles mogelijk.’ 

Voor God is alles mogelijk: zusters en broeders, ook als we niet door het oog van een naald geraken worden we niet 

automatisch door God veroordeeld. Zolang we ons best doen om echt in Hem te geloven, en om naar het voorbeeld van 

Jezus even goed te zijn voor onze naasten als voor onszelf, helpen we meebouwen aan het Koninkrijk van Gods liefde, 

vrede en gerechtigheid. Laat die geest van wijsheid waarvan sprake is in de eerste lezing maar over ons komen. De 

wijsheid die maakt dat we niet verslaafd zijn aan onszelf, aan macht en aan rijkdom. De wijsheid die ons leidt naar de 

weg van Jezus, en dat is een mooie weg. Amen. 

 

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/139-28/13502-28e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

  

Lees Meer: https://preken.be/b/door-het-jaar/138-27/13501-27e-zondag-door-het-jaar-b-2021  

 

https://preken.be/b/door-het-jaar/139-28/13502-28e-zondag-door-het-jaar-b-2021
https://preken.be/b/door-het-jaar/138-27/13501-27e-zondag-door-het-jaar-b-2021

