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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

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

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

DIGITALE COLLECTE 
• Scan QR-Cole  
• Volg de link  
Telebankieren 
NL71 RABO 0102 1358 00 
Jorisparochie Collecte 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Nieuwjaarsdag  
Zaterdag 01-Jan 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Moederschap van Maria  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: .  
Misintenties:  Ouders Heerdink-Leus; Hans Kienhuis.  

Driekoningen  
Zondag 02-Jan 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Openbaring van de Heer  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Hans Kienhuis.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 03-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [De heilige Naam Jezus]  
Dinsdag 04-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 05-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Donderdag 06-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 07-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Raimundus van Penyafort]  
   Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
   Misintenties:  Eef Timmermans; Frans van Lint.  
    Aansluitend Stille Aanbidding met uitstelling Heilig Sacrament  

Zondag 09-Jan- 11:00 Eucharistieviering Feest Doop van de Heer  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat.-Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering 

ST.-JOZEFKERK 

Nieuwjaarsdag  
Zaterdag 01-Jan  Géén Viering    
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 04-Jan  Géén Viering     

TWEEDE KERSTDAG 
Zondag 26-Dec 09:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  
 
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 

 

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 60, 1-6) De glorie van de Heer is over u opgegaan.  
2-de Lezing (Ef. 3, 2-3a. 5-6) Thans is geopenbaard dat de heidenen medeërfgenamen zijn van de belofte.  
Evangelie (Mt. 2, 1-12) Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Troudie Polman-Grevinga; Ben Wulferink; Erna Weiss; Gerard Kokhuis: Marie Hengstman-Kuipers.  

ROOSTER AANPASSING AANMELDEN 

Tot nader bericht zijn er geen vieringen in de Jozefkerk (vieringen na 17:00 uur komen te vervallen). 

Weekendvieringen Georgiusbasiliek maximaal 50 personen. Aanmelden via secretariaat  

Email:  secretariaat@stjorisparochie.nl   Telefonisch op donderdag van 10-12 uur:  0546 813 298  

Weekendvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube: [St Joris Almelo] 

 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.  
LOCATIE JOZEF Adres:  St.-Josephstraat 111, 7603XH  Almelo 0546 861 184  
 Gastvrouwen niet aanwezig i.v.m. Covid-19.   
 

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 ZONDAG 09-JAN-2022 

Zondag 9 januari staat de boodschappenmand achter in de kerk.  
Helaas alleen in de Georgiusbailiek vanwege de avondlockdown 

Het is jammer genoeg nog steeds nodig. 
 Veel mensen in onze stad en parochie doen hierop een beroep.  

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 OPENBARING VAN DE HEER 

Zusters en broeders,  

Zoals zo dikwijls hoorden we in het evangelie een heel merkwaardig verhaal. Wijze mannen uit het oosten volgen een ster die hen 

naar de pasgeboren koning van de Joden zal brengen. Wanneer de ster boven Jeruzalem verdwenen is, gaan ze te rade bij koning 

Herodes. Die roept er de hogepriesters en de schriftgeleerden bij, en die verwijzen zonder aarzelen naar Bethlehem. De wijzen 

zetten hun tocht verder, zien de ster opnieuw en zijn buiten zichzelf van vreugde wanneer ze het pasgeboren koningskind vinden 

op de plaats waar de ster bleef stilstaan. Ze schenken het goud, wierook en mirre, en gaan langs een omweg terug naar hun land. 

Een merkwaardig verhaal, inderdaad, maar het wordt nog veel merkwaardiger als we het van naderbij bekijken. Dan blijkt de 

pasgeboren koning van de joden de Christus te zijn, de Messias dus op wie de Joden al honderden jaren wachten. En het zijn niet 

de hogepriesters en schriftgeleerden die daarop wijzen, wel koning Herodes, want hij vraagt uitdrukkelijk waar de Christus moest 

geboren worden. De hogepriesters en schriftgeleerden moeten daar niet eens naar zoeken, ze citeren onmiddellijk wat de profeet 

Micha daar zevenhonderd jaar geleden over  geschreven heeft, en wat wij in de eerste lezing van de zondag voor Kerstmis al 

gehoord hebben: het is in Bethlehem in Juda. 

Er rijzen ook veel vragen bij dat verhaal. Hoe komt het dat Herodes, en niet de hogepriesters en schriftgeleerden, onmiddellijk 

weet dat die pasgeboren koning van de Joden de Christus, dus de Messias is? Hoe is het mogelijk dat niet de Joden, maar drie 

heidense niet-Joodse wetenschappers de ster zien die hen naar de Messias van de Joden brengt? Waarom gaan de hogepriesters en 

schriftgeleerden niet mee naar Bethlehem om hun Messias vol vreugde te verwelkomen? Hoe komt het dat die heidense 

wetenschappers de Messias herkennen in het pasgeboren zoontje van een eenvoudig meisje? 

Het antwoord op al die vragen is dat die wijzen op zoek zijn naar iets of iemand die hun leven zinvol maakt en hen langs goede 

wegen leidt. Dat is ook de reden waarom Herodes direct weet dat die pasgeboren koning de Messias is, niet omdat ook hij goede 

wegen wil gaan, maar omdat hij dat precies niet wil, want goede wegen botsen met zijn macht en zijn machtsmisbruik, ze doen 

hem rekening houden met andere mensen en laten hem niet langer wreedaardig zijn, en dat wil hij allemaal niet. Om dezelfde 

reden gaan de hogepriesters en schriftgeleerden niet mee naar hun pasgeboren Messias. Net als Herodes willen zij helemaal geen 

verandering in hun machtig en comfortabel leven, en willen zij geen rekening houden met anderen, want alleen zij zijn belangrijk. 

Aan die houding zal trouwens niets veranderen, integendeel, wanneer Jezus met zijn Blijde Boodschap van liefde, vrede en 

gerechtigheid veel gehoor vindt bij het volk, en uitgesproken aandacht heeft voor armen, zieken, blinden, melaatsen en zoveel 

anderen die maatschappelijk worden uitgestoten, aarzelen ze niet Hem brutaal te vermoorden door Hem als een gemene misdadiger 

aan het kruis te nagelen. 

In de eerste lezing zingt Jesaja vol vreugde: ‘Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over u schijnt Jahweh. Sta op 

en schitter, uw licht is gekomen.’ Het is dat licht dat de wijzen uit het oosten van heel ver volgen en dat hen naar Jezus brengt. En 

ze zijn daar ongelofelijk gelukkig mee. En wij? Volgen ook wij het licht dat ons naar Jezus leidt, en zijn ook wij daar ongelofelijk 

gelukkig mee? Zo gelukkig dat we zelf een lichtpuntje kunnen zijn voor de mensen om ons heen, voor onze gemeenschap, voor de 

wereld. Zijn wij, zoals de wijzen, mensen die niet in onszelf blijven plakken, maar die buiten zichzelf treden? Mensen die hun ogen 

openen voor de werkelijkheid buiten zichzelf, buiten hun egoïsme, hun bezit, hun macht. Mensen van liefde, vrede en 

gerechtigheid, zoals dat Kind in de stal in Bethlehem? 

Zusters en broeders, het is vandaag de tweede januari, het nieuwe jaar is dus pas begonnen. Gaan we in 2022 groeien als goede 

mensen? Gaan we onszelf verlossen van onze mindere kanten? Gaan we onze goede voornemens uitvoeren, zeker de goede 

voornemens die we elke week in onze zondagsviering horen, en die direct op Jezus steunen? Het zou goed zijn als we daar echt 

werk zouden van maken. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/kerst/257-epifanie/13526-openbaring-van-de-heer-2022  

 

https://preken.be/c/kerst/257-epifanie/13526-openbaring-van-de-heer-2022

