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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jes. 53, 10-11)
Hij gaf zijn leven als zoenoffer maar Hij zal een nageslacht zien.
2-de Lezing (Hebr. 4, 14-16)
Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van genade.
Evangelie (Mc. 10, 35-45 of 42-45) De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

ONLANGS OVERLEDEN:
José Behrendt-Savenije; Annie Kerkhof-Maathuis; Kees Klutman; Piet Kortekaas;
Riet Oude Luttikhuis-ten Velde.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 16-Okt 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Margaretha Maria Alacoue]
Jozefkoor (Lat./Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag 19-Okt 18:45

Rozenkransgebed 19:00

Zaterdag

Eucharistieviering

23-Okt 18:30

Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

[HH. Joannes de Brébeuf,
Isaac Jogues
en metgezellen]

Jozefkoor (Ned.)

MEDEDELINGEN
S
EORGIUSBASILIEK
• T.-G
Mariakapel:
De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Kleine kaarsjes
in geringe
mate wel in de Mariakapel.
Zondag
17-Okt staan
11:00
Eucharistieviering
[Ignatius van Antiochië]
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Ned.)
Jaargedachtenis:
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Misintenties:
Timmermans;
Gerard
Krosse; Netty kunt
Krosse-Hutjes;
waarin u uwEef
noden
en/of intenties
uit dankbaarheid
schrijven. Piet The.
• VERIGE
Gevonden
voorwerpen:
O
VIERINGEN
Maandag
18-Okt
18:45
Eucharistieviering
[H. Lucas] Feest
Deze liggen
rechts
achter Vespers
in de kerk.19:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Woensdag
20-Okt
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Vespers
Uitstelling Heilig
Sacramentmet inhoud geven, waarvoor dan brood
(als de gastdames19:00
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe
Donderdag 21-Okt 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[Z. Karl von Habsburg]
en melk gekocht
is een project van de gezamenlijke
kerken
van Almelo
en II]
bestemd
Vrijdag
22-Okt kunnen
0845 worden.
LaudenDit09:00Eucharistieviering
[H. Paus
Johannes
Paulus
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Zondag
24-Okt
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor
NL29 RABO
010211:00
1592 54Eucharistieviering
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag
is welkom. (Lat/Ned.)
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Canisius

MISSIEZONDAG

COLLECTE

23 / 24 – OKT

Onder de titel ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’
(Handelingen 4,20) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
Missio laat u kennismaken met het bij ons relatief onbekende Guinee.
Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder)
in het bisdom N’Zérékoré.
Lees Meer:

https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/

U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk;
of via bankrekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. “Missio Wereldmissiemaand”, Den Haag”.

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO

•
•

Weekbericht:
Noorderlicht:

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
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PREKEN ONLINE

De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Zusters en broeders,
Jezus is onderweg naar Jeruzalem, samen met zijn apostelen en nog andere leerlingen, en die zijn ongerust, zelfs bang,
net alsof ze voelen dat er iets ergs op komst is. Aan de apostelen vertelt Jezus wat Hem te wachten staat: Hij zal door
de hogepriesters en schriftgeleerden ter dood veroordeeld en aan de Romeinen overgeleverd worden. Die zullen de
spot met Hem drijven, Hem geselen en vermoorden, maar na drie dagen zal hij opstaan uit de dood. En het is echt niet
te geloven, maar onmiddellijk na die vreselijke mededeling komen Jacobus en Johannes op Jezus af met de vraag naar
de hoogste post wanneer Hij zal heersen in zijn glorie. Eigenlijk is het geen vraag, wel een eis, want ze zeggen: ‘Wij
willen dat Gij voor ons doet dat wij U vragen.’
Die eis moet een zware ontgoocheling geweest zijn voor Jezus. Maanden zijn zijn apostelen Hem gevolgd. Ze hebben
gezien hoe Hij wonderen verrichte voor armen, zieken, zondaars, blinden, kortom: voor alle mensen in nood. Maanden
ook hebben ze gehoord en gezien hoe Hij de Blijde Boodschap van Gods liefde en vrede verkondigt, en het enige wat
ze eraan overhouden is hun eis naar een hoge post in zijn rijk van glorie. Voor hen staat het dus vast dat Jezus de
machtige koning zal zijn van het nieuwe Israël dat Hij zal stichten. Maar als de leerlingen, die Hem al zo lang volgen,
niet weten waar Hij voor staat, hoe kunnen andere mensen dat dan weten? En die onwetendheid is nog maar een
voorsmaakje van de keiharde werkelijkheid die Jezus te wachten staat: Hij zal door een van zijn leerlingen voor dertig
zilverlingen verkocht worden. Dertig zilverlingen: dat is de waarde van een slaaf. Meer dan een slaaf is Jezus dus niet
waard. De andere leerlingen zullen op de vlucht slaan wanneer Hij gearresteerd wordt, en Petrus zal Hem driemaal
verloochenen. En om het helemaal af te maken zal Hij als een gemene slaaf gekruisigd worden. En dat is precies wat
Jezus even voordien ook heeft meegedeeld. Van een machtig koninkrijk komt er dus niets in huis, want ‘de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’, zegt Hij. Dat is dus de kern van de Blijde
Boodschap die Hijzelf is: niet heersen, maar dienen. Geen machtswellust, maar liefde.
Zoals altijd rijst daarbij de vraag: Hoe gaan wij om met die Blijde Boodschap? Zijn wij zoals Jacobus en Johannes?
Willen ook wij God soms naar onze hand zetten? Zeggen ook wij: ‘God, wij willen dat Gij voor ons doet wat wij U
vragen.’ Of denken wij er ook aan Hem te loven en te danken? En is ons leven meer dan verlangen naar macht en
waardering? Want eigenlijk leeft dat in ieder van ons: de wil om gewaardeerd te worden om wat we doen of om wie
we zijn: vader, moeder, kind, leraar, werkgever, arbeider, bediende, geneesheer, priester, gepensioneerde en noem
maar op, de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar wie of wat we ook zijn of doen: de macht die ervan uitgaat trekt ons
wellicht aan.
Hoezeer dat verlangen kan mislopen zien we in de wereld om ons heen: macht wordt machtsmisbruik, ook in relaties
en gezinnen, waarbij vrouwen vaak het slachtoffer worden van mannelijk geweld. Veel meer machtsmisbruik zien we
in de heerszucht van presidenten en politici de wereld. Maar eigenlijk tref je overal machtsmisbruik aan, ook in
scholen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen, de Kerk. De vreselijke kerkelijke schandalen die in Frankrijk aan het
licht gekomen zijn, doen voor de zoveelste keer de kerken verder leeglopen en treffen ook voor de zoveelste keer de
vele priesters en geestelijken die maar één verlangen en één roeping kennen, en dat is Gods Blijde Boodschap
uitdragen en beleven.
Zusters en broeders, in de eerste lezing hoorden we: ‘De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen
lijden.’ Dat zijn woorden van de profeet Jesaja, maar je kan er geen geloof aan hechten, want God is liefde, en besluit
helemaal niet om te vernederen en te kwetsen. Jezus laat daar geen twijfel over bestaan: Hij is niet gekomen om te
heersen, te vernederen en te kwetsen, maar om vol liefde te dienen. En dat is wat we als christen moeten beleven en
uitdragen: dat God, dat Jezus liefde is, en dat Hij niet heerst, maar dient. Dienen vol liefde, dat is ook onze roeping.
Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/b/door-het-jaar/140-29/13505-29e-zondag-door-het-jaar-b-2021

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

PASTORALE HULP
06 1079 3062
06 2222 5446

OVERLIJDEN
UITVAART

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.

06 8379 6183

