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WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO 

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

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

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

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 06-Feb- 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Suze Volkering-Vogelzang; Gerard Schiphorst;  

zus-schoonzus Ria Oude Kotte; Ida Geerdink-van den Nieuwboer;  
Henriëtte Boerhof-Fiselier.  

Misintenties:  Odiel Lenferink-Laarhuis; Corrie Pots-Goossen.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 07-Feb  Géén Viering    
Woensdag 09-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 10-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Scholastica]  
Vrijdag 11-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [Heilige maagd Maria van Lourdes]  

Zondag 13-Feb- 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering  

 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 05-Feb 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 08-Feb 19:00 Eucharistieviering [H. Josephina Bakhita; H. Hieronymus Emiliani]  
   Misintenties:  tot zekere  intentie.  

Zaterdag 13-Feb 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

 

 
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. 6, 1-2a. 3-8) Hier ben ik, zend mij.  
2-de Lezing (1 Kor. 15, 1-11 of 15, 3-8. 11) Zo verkondigen wij en dat hebt gij geloofd.  
Evangelie (Lc. 5, 1-11) Zij lieten alles achter om Hem te volgen.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Marie Hengstman-Kuipers; Truus Bunskoek-Ophuis; Herman Bruggeman.  

BISDOMBLAD ‘OP TOCHT’: INFORMATIE EN INSPIRATIE  

‘Op Tocht’, het tien keer per jaar verschijnende fullcolour tijdschrift van het Aartsbisdom 
Utrecht, bericht over belangrijke gebeurtenissen in de parochies, bevat interviews met 
inspirerende mensen en brengt nieuws en achtergronden over het bisdombeleid. 

Het blad wil op deze manier een verbindend element zijn tussen de parochies van het 
aartsbisdom en de lezers bijpraten over diocesane activiteiten. Naast informatie wil  
‘Op Tocht’ de nodige inspiratie bieden. Daarnaast bevat ‘Op Tocht’ diverse vaste 
rubrieken als Diaconie, Jongeren en ‘Genaamd’. 

Ook schrijft kardinaal Eijk in elke editie een column. ‘Op Tocht’ is bovendien rijkelijk 
geïllustreerd, en van bijzondere gelegenheden worden fotoreportages gemaakt. 

De kosten zijn: 
€ 11,75  voor een abonnement via de parochie; info gastvrouwen Georgius Locatie  
€ 21,75 voor een persoonlijk post-abonnement; www.aartsbisdom.nl/home/webwinkel/abonnementen/  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
http://www.aartsbisdom.nl/home/webwinkel/abonnementen/


 
 

 

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.  
 

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 WEEKEND  5 / 6  FEB 

In het weekend van 5 en 6 februari staat de boodschappenmand achter in onze kerken.  
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 5E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders,  

Zoals zo dikwijls hoorden we in het evangelie een ongelofelijk verhaal. Jezus bevindt zich aan het meer van 
Genesareth, en er zijn zoveel mensen die naar zijn Blijde Boodschap willen luisteren dat Hij vanop het meer moet 
onderrichten. Dus stapt Hij in de boot van Simon en vraagt of hij enkele meters wil afvaren. Of die man dat met plezier 
zal doen, is nog maar de vraag. De hele nacht hebben hij en twee andere vissers gezwoegd, maar ze hebben niets 
gevangen. Bijna heel zeker zijn ze dus niet goedgezind. En wanneer Jezus hun na zijn onderricht zegt dat ze dieper in 
het meer moeten varen en daar hun netten moeten uitgooien, wordt het hun wellicht helemaal te bar. ‘Wat zou er 
overdag in de vlakke zon vis te vangen zijn. Je ziet dat die man niets van vissen afweet.’ Ze zeggen het niet, maar je 
hoort het hen zo denken. Maar het zijn beleefde mannen, dus zegt Petrus niet: ‘Ja, baas’, maar: ‘Op uw woord zal ik de 
netten uitgooien.’ Je kent het resultaat: er zit zoveel vis in hun netten dat ze er een tweede boot moeten bij roepen, en 
ook die wordt tot zinkens toe geladen. 

En nu is waarschijnlijk onze reactie: Wat een mirakel is dat, zeg! Maar misschien is dat niet de juiste reactie, want de 
verborgen kern van het verhaal is de vraag wat er zou gebeurd zijn als Jezus niet was meegevaren. Als Hij dus niet aan 
boord was geweest. Want Hij mag dan niets van vissen kennen, Hij weet wel waar, wanneer en hoe de vissers een 
mooie vangst zullen boven halen. 

Zoals altijd kunnen we het verhaal op onszelf toepassen, en ons de vraag stellen of wij Jezus op onze boot toelaten.  
De boot van ons leven, ons werk, ons gezin, onze problemen, ons geloof, onze hoop en onze liefde. Of zeggen ook wij: 
Wat weet Jezus daarvan! Wat weet Hij van mijn beroep, mijn gezin, mijn  werk, mijn problemen. Hij is toch niet meer 
dan de verkondiger van de Blijde Boodschap! En wat heb ik aan zijn Boodschap! Ik heb al problemen genoeg. 

Het zijn vragen die we ons zeker stellen. Of we nu arbeider of bediende zijn, leraar of vrachtwagenchauffeur, leek of 
priester, homo of hetero, oud of jong: zulke vragen hebben we altijd. Vragen bij wat Jezus ons vraagt: dat we onze 
netten zouden uitgooien. Onze netten van zijn Blijde Boodschap van liefde, vrede en vreugde voor onszelf en onze 
medemensen. Netten die dikwijls niet direct passen bij ons beroep of bij wat we willen. Want probeer als politieagent 
maar eens liefde, vrede en vreugde te zaaien wanneer betogers je met stenen en dranghekkens bekogelen, of een 
twaalfjarige je met een mes in de rug steekt. En probeer dat maar eens als kok wanneer je restaurant gevuld is met 
mensen die alles afbreken wat je doet, en dat ook op de sociale media brengen. Of wanneer je leraar bent en je 
leerlingen alleen maar lawaai maken, nooit willen luisteren en ook nooit willen studeren. En je kan zo blijven doorgaan 
met opsommen van beroepen en bezigheden, want iedereen maakt omstandigheden mee waarin het helemaal niet 
makkelijk is liefde, vrede en vreugde uit te zaaien. Zodat iedereen ook momenten heeft waarop hij of zij alleen maar 
met veel twijfel kan zeggen: ‘Heer, op uw woord zal ik doen wat Gij vraagt, maar als Gij me daarbij niet helpt, ben ik 
helemaal niet zeker dat het resultaat er goed zal uitzien.’ Maar we mogen daarbij zeker niet vergeten ook te denken: 
Als we Jezus niet toelaten op onze boot van het leven, komt er helemaal niets goeds van terecht. 

Zusters en broeders, in de eerste lezing vertelt Jesaja het visioen waarin hij God de Heer in al zijn heerlijkheid in de 
tempel ontmoette, en de serafijnen Gods lof zongen. ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten.  
Heel de aarde is vervuld van zijn heerlijkheid.’ Het is een lofzang die we kennen, want we zullen hem straks ook 
zingen.  Maar het zou goed zijn als we Jesaja ook verder in het visioen zouden volgen. Wanneer de Heer vraagt:  
‘Wie moet ik zenden?’ antwoordt hij: ‘Hier ben ik, zend mij.’ Laten wij dat ook doen: Ons gezonden weten om Gods 
boodschap van liefde, vrede en vreugde uit te dragen in alle omstandigheden, hoe hard die soms ook kunnen zijn.  
En dat kunnen we alleen als we Jezus in de boot van ons leven toelaten. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/83-05/13536-5e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
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