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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 23-Jan- 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Ouders Verstege-Volwater  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 24-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Franciscus van Sales]  
Dinsdag 25-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Bekering H. apostel Paulus] Feest  
Woensdag 26-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [HH. Timoteüs en Titus]  
Donderdag 27-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering H. Angela Merici  
Vrijdag 28-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Thomas van Aquino]  
    Aansluitend Stille Aanbidding met uitstelling Heilig Sacrament  

Zondag 30-Jan- 11:00 EucharistieViering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 22-Jan  Géén Viering    

Zondag 23-Jan 10:00 Oecumenische Viering Jozefkoor en Noachkoor Together 
   Dominee D. van Bart; Diaken Eidhof.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 25-Jan  Géén Viering     

Zaterdag 29-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 (Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10) Zij lazen uit het boek van Gods wet en verklaarden de betekenis  

zodat allen de lezing verstonden.  
2-de Lezing (1 Kor. 12, 12-30 of 12-14. 27) Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam.  
Evangelie (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21) Het Schriftwoord is thans in vervulling gegaan.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Gerard Kokhuis; Marie Hengstman-Kuipers; Truus Bunskoek-Ophuis.  

Weekendvieringen Georgiusbasiliek live op YouTube: [St Joris Almelo] 

 

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.  

St.-Georgiusbasiliek Acceptgiro St.-Jozefkerk 
NL45 INGB 0001 8517 16 Internetbankieren NL53 INGB 0002 5232 00 
NL14 RABO 0102 1001 60 Scan QR-code NL19 RABO 0102 1055 02 

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

 

WJD@HOME OP AMELAND VRIJDAG 29 APRIL TOT EN MET ZONDAG 1 MEI 

Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor 
jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari 2022, maar moest 
worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 
29 april tot en met zondag 1 mei. 

Lees meer: https://www.aartsbisdom.nl/wjd-voorb ereiding-begint-in-kerk-ede/  

Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en 
tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
Op Jong Aartsbisdom.nl staat ook hoe men zich kan opgeven. 
Lees meer: https://www.jongaartsbisdom.nl/kinderkamp-en-tienerkamp-2022-meld-je-nu-aan/  

 

PREKEN ONLINE 3E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Zusters en broeders,  

De kersttijd is nog maar pas voorbij, en we horen al enkele sterke lezingen. De eerste lezing gaat over het voorlezen voor het volk 
van het Boek van de Wet. Dat gebeurt de hele dag, en de toehoorders zijn daardoor zo aangegrepen dat ze in tranen uitbarsten. 
Waarop Ezra, de priester en schriftgeleerde die uitlegt geeft, zegt: ‘Deze dag is gewijd aan de Heer, uw God. Rouw niet en huil 
niet, maar maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft. Wees dus niet bedroefd, want 
de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht.’ 
In tranen uitbarsten, dat doen de inwoners van Nazareth niet wanneer Jezus hun in de synagoge het volgende voorleest: ‘De Geest 
van de Heer is over Mij gekomen, omdat Hij Mij  gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan de armen de Blijde Boodschap te 
brengen, aan de gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat ze zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in 
vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.’ Nee, huilen doen de toehoorders niet, maar alle ogen zijn wel op Jezus 
gericht. En wanneer Hij zegt: ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan’, voelen ze zich sterk 
aangegrepen. 
De ene groep moet vieren dat zij de wet van God mogen aanhoren, de andere groep moet blij zijn dat het voorgelezen Schriftwoord 
thans in vervulling is gegaan. Hoe reageren wij daarop? Is de zondag, die onze dag van de Heer is, ook voor ons een dag van feest 
en vreugde en delen met anderen die niets hebben om te vieren? En is ook voor ons het Schriftwoord thans in vervulling gegaan? 
Dus niet gisteren, verleden week of in een ver verleden, en ook niet morgen, volgende week of in een verre toekomst, maar thans, 
nu. Het Schriftwoord van de Blijde Boodschap dat God in de persoon van Jezus onder ons woont, en dat we blij en gelukkig 
moeten zijn om zijn nabijheid, omdat Hij ons bevrijdt uit de verblinding van ons egoïsme en onze zelfzucht, en uit de 
gevangenschap van ons pessimisme en onze moedeloosheid. En ook omdat Hij een genadejaar afkondigt in donkere dagen. Een 
genadejaar, omdat de Heer ons niet in de steek laat. Ons niet, en ook zijn Kerk niet, die al evenzeer donkere dagen meemaakt als 
wijzelf. 
Maar misschien ontstaan die donkere dagen precies omdat wij de Blijde Boodschap niet echt beleven en dus ook niet uitdragen. 
Wij niet en de Kerk niet. Want die Blijde Boodschap kan maar tot leven komen als ze de kern vormt van ons leven. Als we Jezus 
dus willen volgen in heel ons doen en denken. Als ons geloof dus meer is dan vertrouwen in de waarheid van onze godsdienst, en 
daden wordt, want geloven is een doe-woord. ‘Geloof zonder daden is dood’, schreef Jacobus in zijn brief aan de jonge 
christengemeenschap, en hij kon het weten, want hij had Jezus nog persoonlijk gekend. Dus moeten we ons afvragen of wij de 
Blijde Boodschap echt beleven. Of ons geloof dus een doe-woord is. Delen we met wie niets heeft, zoals Ezra in de eerste lezing 
zegt? Hebben wij oog en oor voor mensen die gevangen zitten in hun problemen, en die alleen met hulp van hun medemensen uit 
die miserie kunnen bevrijd worden? Kunnen wij een genadejaar afkondigen voor mensen die thans, dus nu, dus vandaag, getroffen 
worden door de ellende van armoede, van ziekte, van tegenslag, van vluchteling zijn of vreemdeling? Vragen die ook onze Kerk en 
kerkleiders zich moeten stellen. Hebben zij oog en oor voor hun gemeenschap? Luisteren zij echt, ook naar mensen met een andere 
mening, een andere aard, een andere afkomst dan zijzelf? Zijn vrouwen gelijkwaardig aan mannen? Of zijn onze Kerk, onze 
kerkleiders en onze geestelijken vooral sterk in het opdringen van hun eigen mening, het negeren van andere meningen, het 
oordelen en veroordelen? 
Zusters en broeders, het is vandaag de laatste dag van de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, en het lijkt erop dat 
Paulus in de tweede, nogal ingewikkelde lezing tegen die verdeelde christenen  zegt: ‘Gij allen zijt het lichaam van Christus en 
ieder van u is een lid van dit lichaam.’ Hij voegt daaraan toe dat elk van die leden zijn of haar eigen gaven heeft. De een kan zieken 
helpen, de andere hulp verlenen, nog een andere kan leiding geven, of nog zoveel andere dingen. Maar geen van hen, of ze nu 
katholiek, protestants, orthodox of anglicaans zijn,  gaat zijn of haar eigen weg, want samen vormen ze het lichaam van Christus, 
en gaan ze dus de weg van de Blijde Boodschap, en dat is de Boodschap van liefde, vrede en vreugde voor alle mensen. De weg 
van geloof met daden, want geloof zonder daden is dood. Amen.   

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/81-03/13532-3e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
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