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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   

Zondag 09-Jan 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Cantores Jozefkoor  
Jaargedachtenis: Jo Oude Kotte-Bulthuis; Toos te Lintelo-Schrijver; Maria Pona-Lo Cicero;  

Annie ter Haar.  
Misintenties:  Odiel Lenferink-Laarhuis; Ouders Verstege-Volwater.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 10-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Dinsdag 11-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 12-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Donderdag 13-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Hilarius]  
Vrijdag 14-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
    Aansluitend Stille Aanbidding met uitstelling Heilig Sacrament  

Zondag 16-Jan- 10:00 Bleekkerk Oecumenische Viering  
   Da Schwarz;  Mgr. Woolderink   

Géén Kerkgangers i.v.m. corona maatregelen. Viering live te volgen op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071-Open-Oecumenische-Gemeente-De-Bleek---Almelo  

Zondag 16-Jan- 11:15 Georgiusbasiliek EucharistieViering Mgr. Woolderink  
Aanmelden; maximaal 50 personen. Viering live te volgen op YouTube. (Zie hieronder.) 

ST.-JOZEFKERK 
Zaterdag 08-Jan  Géén Viering    
 
Woensdag 12-Jan 11:00 Uitvaart Truus Bunskoek-Ophuis     
 

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 11-Jan  Géén Viering     

Zaterdag 15-Jan  Géén Viering  
 
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. 40, 1-5, 9-11) Verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn.  
2-de Lezing (Tit. 2, 11-14; 3, 4-7) Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest.  
Evangelie (Lc. 3, 15-16. 21-22) Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Donderdag 06-Jan Geertruida Maria (Truus) Bunskoek-Ophuis. Zij werd 83 jaar.  

De uitvaartviering is woensdag 12 januari in de St.-Jozefkerk.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Troudie Polman-Grevinga; Erna Weiss; Gerard Kokhuis; Ben Wulferink; 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 tot vrijdag 12:00 uur 
Telefonisch: 0546 813 298 op donderdag van 10-12 uur  

Weekendvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube: [St Joris Almelo] 

 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071-Open-Oecumenische-Gemeente-De-Bleek---Almelo
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 DOOP VAN DE HEER 

Zusters en broeders,  

Vijf weken geleden hoorden we dat Maria op bezoek ging bij haar nicht Elisabeth, en dat 'zodra Elisabeth de groet van Maria 

hoorde, het kind van vreugde opsprong in haar schoot.' Vandaag zien we dat Jezus zoveel jaar later dat toen nog niet geboren kind 

ontmoet: het is Johannes de Doper, en hij preekt een doopsel van bekering tot vergeving van de zonden. Merkwaardig is dat hij bij 

die ontmoeting zegt dat niet hij de Messias is, maar iemand die sterker is dan hij. Iemand die hen niet zal dopen met water, maar 

met de heilige Geest en met vuur. Dat die iemand Jezus is, die tussen zijn toehoorders staat, zegt hij echter niet. 

Maar niet alleen dat is merkwaardig. Nog veel merkwaardiger is het feit dat Jezus zich laat dopen, alsof ook Hij door een doopsel 

bekering van zijn zonden moet krijgen. Als Zoon van God kan Hij immers geen zondaar zijn, maar Hij laat zich dopen om zijn 

verbondenheid met de mensen om zich heen te bevestigen. En die mensen zijn geen keizers of koningen, en ook geen hogepriesters 

of schriftgeleerden, maar gewone mensen, kleine mensen, mensen met problemen en zorgen, misschien ook zondige mensen, maar 

allemaal mensen die vol hoop en verwachting uitzien naar de komst van de Messias, die hun Redder zal zijn. Zijn verbondenheid 

met die mensen laat Jezus trouwens ook al bij zijn geboorte zien: Hij werd niet geboren in een duur paleis, maar in een stal, en zijn 

eerste bezoekers waren geen machtige mensen, maar eenvoudige herders. 

‘Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’, zegt Johannes. En terwijl Jezus na zijn doop in gebed verzonken is, komt de 

heilige Geest inderdaad over Hem. Die Geest zal Hem ook leiden wanneer Hij de Blijde Boodschap verkondigt van een God van 

liefde en vrede. Wanneer Hij dus doet waartoe Jesaja in de eerste lezing oproept: Hij baant een weg voor God door de barre 

woestijn van moedeloosheid en wanhoop, Hij effent een pad in de wildernis van egoïsme en machtsmisbruik, Hij verlaagt elke 

berg en heuvel van ongeloof en twijfel, en Hij weidt zijn kudde als een herder. Precies daarom klinkt de stem van zijn Vader uit de 

hemel zo lovend: ‘Gij zijt mijn geliefde Zoon, in U vind Ik vreugde.’ 

Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij staan in dat verhaal. Immers, ook wij zijn gedoopt, ook over ons is de heilige Geest 

dus neergedaald. Laten wij ons evenzeer als Jezus door die Geest leiden? Geven ook wij Gods Geest door in liefde, goedheid, 

nederigheid, zorg, openheid? Worden ook wij bevrijd van onszelf, van ons egoïsme, onze onverschilligheid, ons eigenbelang? 

Proberen ook wij de paden te effenen voor een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid? Hebben ook wij respect voor de aarde, 

dat prachtige geschenk van God aan de mens? Zijn milieu en klimaat dus ook onze zorg, of is de aarde niets meer dan een plek die 

je naar je hand kan draaien om er goed aan te verdienen? 

Zusters en broeders, vandaag is het de laatste zondag van de kersttijd. Het zou goed zijn als die tijd meer is geweest dan alleen 

maar lekker eten en drinken en gezellig feesten. Het zou veel beter zijn als die tijd ons tot inzicht heeft gebracht dat God in en door 

Jezus met ons is, ook in moeilijke tijden, zoals er het voorbije jaar wereldwijd zoveel zijn geweest: bosbranden, 

vulkaanuitbarstingen, barstende droogte en vreselijke overstromingen, een virus dat maar niet uit te roeien is, de groeiende 

polarisatie en de al even groeiende ruzies onder de mensen. Misschien kenden we ook problemen in ons gezin of in onze familie, 

met onze gezondheid, met ziekte en dood van geliefden. Allemaal dingen die kunnen ontmoedigen, die tot wanhoop en 

onverschilligheid kunnen leiden. Laten we echter nooit vergeten dat door de heilige Geest Jezus’ levensverhaal ook ons 

levensverhaal kan worden: een verhaal van vrede, van goedheid en barmhartigheid, van geloof, hoop en liefde. Het verhaal van een 

geliefd kind in wie God vreugde vindt. Amen. 

 

Lees Meer: https://preken.be/c/kerst/258-doopsel-van-christus/13528-doop-van-de-heer-c-2022  

 

https://preken.be/c/kerst/258-doopsel-van-christus/13528-doop-van-de-heer-c-2022

