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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 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  

Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Familie Oomes-Vogt.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 17-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Antonius]  
Dinsdag 18-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 19-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Donderdag 20-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Fabianus; H. Sebastianus]  
Vrijdag 21-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Agnes]  
   Misintenties:  Trouwdag pap en mam; Uit dankbaarheid t.g.v. 90e verjaardag.  
    Aansluitend Stille Aanbidding met uitstelling Heilig Sacrament  

Zondag 23-Jan- 11:00 EucharistieViering  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  

ST.-JOZEFKERK 
Zaterdag 15-Jan  Géén Viering    
Jaargedachtenis:   
Misintenties:    
 

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 18-Jan  Géén Viering     

Zaterdag 22-Jan  Géén Viering  

Zondag 23-Jan 10:00 Oecumenische Viering Jozefkoor en Noachkoor Together 
   Dominee D. van Bart; Lector H. Maathuis. 

 
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. 62, 1-5) De bruidegom verheugt zich over de bruid.  
2-de Lezing (1 Kor. 12, 4-11) Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil.  
Evangelie (Joh. 2, 1-12) Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen.  

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

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 

 

 

PREKEN ONLINE 2E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders,  

Zoals zo dikwijls hoorden we in het evangelie een heel merkwaardig verhaal. Jezus is voor het eerst in het openbaar verschenen, en 

Hij heeft al enkele mannen opgeroepen Hem te volgen. Een paar dagen later wordt hij samen met die leerlingen uitgenodigd op een 

bruiloft in Kana, en het is daar dat het verhaal zich afspeelt. Zijn moeder merkt dat de wijn op is, terwijl het feest nog volop aan de 

gang is, en zegt dat tegen Jezus. Zijn reactie is niet echt vriendelijk: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen,’ 

klinkt het. Waarop Maria tegen de bedienden zegt: ‘Doe maar wat Hij zal zeggen.’ En daarop volgt dan het ongelofelijke wonder  

van de zeshonderd liter water die in wijn veranderen. 

Een heel merkwaardig verhaal, inderdaad. Met ook een paar vragen. Waarom is Jezus zo onvriendelijk tegen zijn moeder? Wat 

bedoelt Hij met zijn uur dat nog niet gekomen is? En hoe komt het dat Maria zo rustig en tegelijk zo overtuigend reageert? 

Een antwoord vinden we in Jezus’ doop een paar dagen voordien. Toen was de heilige Geest over Hem neergedaald, en sprak een 

stem uit de hemel:  ‘Gij zijt mijn geliefde Zoon, in U vind Ik vreugde.’ Jezus beseft dus plots dat Hij geen mensenkind is, maar de 

Zoon van God, en dat besef heeft Hij een paar dagen later nog niet verwerkt. Vandaar zijn onzekerheid hoe Hij met zijn moeder 

moet omgaan, en zijn uitspraak dat zijn uur nog niet gekomen is. Maar zijn moeder is nu eenmaal een moeder, dus voelt ze zeer 

goed aan dat zijn uur wél gekomen is, en dat is het uur waarop Hij zich als Gods geliefde Zoon zal openbaren. Dus zegt zij heel 

rustig, maar ook heel overtuigend tegen de bedienden dat ze maar moeten doen wat Jezus zegt. En dat mondt uit in zes vaten 

fonkelende wijn, het symbool van Gods mateloze gaven van liefde, vrede en vreugde. 

Zoals altijd moeten wij ons afvragen waar wij staan in het verhaal. Dat we met de bruiloftsgasten graag zouden meegenieten van 

die heerlijke wijn in overvloed ligt wellicht voor de hand. Maar spiegelen we ons ook aan Maria? Hebben wij dezelfde 

bezorgdheid voor onze medemensen als zij? Niemand heeft haar om hulp gevraagd, maar toch wil ze het probleem van het 

wijntekort helpen oplossen. Zijn wij even hulpvaardig voor mensen in nood, ook als dat vreemdelingen of immigranten zijn? En is 

ons geloof in Jezus even sterk als dat van Maria? Een geloof dat ons zozeer kan sterken als ook onze vaten leeg zijn. Onze vaten 

van vrede en vreugde, van goedheid en menslievendheid, van nederigheid en naastenliefde. En ook onze vaten van moedeloosheid 

en teleurstelling, van ziekte en ellende, van problemen in onze relatie, in ons gezin, op ons werk, eigenlijk overal, want problemen 

kunnen op de meest onverwachte plaatsen en tijden voorkomen. Geeft ons geloof ons dan kracht? 

‘Doe maar wat Hij zal zeggen’, zegt Maria tegen de bedienden, en dat zegt ze ook tegen ons. Ze dringt daarbij haar wil niet op, ze 

dwingt Jezus dus niet dat wijnprobleem op te lossen.  Ze weet niet eens wat Jezus zal doen, maar ze is er zeker van dat het goed zal 

zijn wat Hij doet. Hebben wij ook zo’n vertrouwen in Jezus, in God? Of leggen wij onze wil soms op? ‘God moet doen wat ik 

Hem vraag, ik heb er genoeg voor gebeden, genoeg kaarsen voor gebrand. En als Hij niet doet wat ik vraag, moet ik Hem niet meer 

hebben.’ Is dat soms onze houding? Of zijn wij altijd en in alle omstandigheden dankbaar voor Gods nabijheid en zijn 

overvloedige gaven van liefde, vrede en vreugde? 

Zusters en broeders,  vandaag begint de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Die week loopt tot 23 januari. Die 

eenheid komt niet neer op het verlies van de eigenheid van katholieken, protestanten, orthodoxen en anglicanen, maar op eerbied 

en respect voor elkaars beleven. Ten gronde zijn wij ook nu één, want allen zijn we christenen en allen kennen we maar één gebod: 

Hou boven al van God, en hou even veel van je naaste als van jezelf. Zo vormen we één gemeenschap, worden we allen met de 

volheid van Gods genade vervuld, en verheugt Hij zich om ons allen, zoals Jesaja het in de eerste lezing zegt. En de avond voor 

zijn lijden en dood bidt Jezus: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals Gij in Mij zijt en Ik in U.’ Moge zijn gebed werkelijkheid 

worden. Laten we één zijn in Hem en in zijn Vader, zodat we ten volle kunnen genieten van zijn overvloedige gaven van liefde, 

vrede en vreugde. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/80-02/13530-2e-zondag-door-het-jaar-c-2022  

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

 

ACTIE KERKBALANS 2022 “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN” 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het 
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.  
Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee.  
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.  
De actieperiode is van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022.  
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