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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 20-Feb- 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Jo en Jan Underberg; Anny Underberg-van Bemmelen; 

Zus Henriëtte en ouders Hobert-Rikhof.  

Dinsdag 22-Feb 14:00 Uitvaartviering Ita Luchtmeijer-Martina.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 21-Feb 18:45 Lauden 19:00 Eucharistieviering [H. Petrus Damiani]  
Woensdag 23-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Polycarpus]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 24-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 25-Feb 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 27-Feb- 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 19-Feb 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 22-Feb 19:00 Eucharistieviering [Cathedra van de heilige apostel Petrus]  Feest  

Zaterdag 26-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 MUZIEK & SFEER BOTSING VAN STIJLEN! ZONDAG; 27-FEB-2022 

Op zondag 27 februari is weer een uitvoering in de serie Muziek en Sfeer  

door de vaste musici mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker!  

Het programma bevat een spannende afwisseling van muziek uit de renaissance van  
Jan Pieterszoon Sweelinck (Capriccio), de barok van Johann Sebastian Bach (Praeludium en Fuga g-moll, 
BWV 535) en uit de 20e eeuw, van de Engelse componist William Mathias (Procession) en de  
Russische componist Georgi Mushel (Toccata).   

Wij houden ons aan de op dat moment geldende coronamaatregelen: (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 27-feb-2022  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

 

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) De Heer had u aan mij overgeleverd,  

maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.  
2-de Lezing (1 Kor. 15, 45-49) Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,  

zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.  
Evangelie (Lc. 6, 27-38) Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 

Maandag 14-Feb Italia Frederica (Ita) Luchtmeijer-Martina. Zij werd 76 jaar.  
De uitvaartviering is dinsdag 22 februari in de St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN 
Truus Bunskoek-Ophuis; Herman Bruggeman.  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
http://www.orgel-mezzo.nl/


 
 

 

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 

 

 

PREKEN ONLINE 7E ZONDAG DOOR HET JAAR 

"Bemin  uw  vijanden,  doe  wel aan die u haten,  zegen  hen  die  u  vervloeken  en bid voor hen die u mishandelen. 
Slaat iemand u op de ene wang, keer hem ook de andere toe. Wordt gij bestolen, eis uw eigendom dan niet terug.’  

Zusters en broeders, wellicht hebben we met verbazing, misschien zelfs met tegenzin, naar het evangelie geluisterd. 
Want ik denk dat we ons dat gewoon niet kunnen voorstellen: houden van onze vijanden, bidden voor onze beulen, 
niet terugeisen wat van ons gestolen wordt, en meer van die merkwaardige opdrachten. Eist Jezus dan echt 
onmogelijke dingen van ons? 
Nee, dat doet Hij niet. Want verderop zegt Hij: ‘Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.’ En met ‘uw Vader’ 
bedoelt Hij niet onze biologische vader, maar wel zijn en onze Vader in de hemel. En dan weten we -  en dat weet 
Jezus ook: even barmhartig als God, nee, dat kunnen wij niet zijn. God is God, Hij is volmaakt en dat zijn wij helemaal 
niet. We hebben onze kwaliteiten maar ook onze gebreken. En als Jezus weet dat we zijn opdracht om zo barmhartig 
te zijn als God niet kunnen uitvoeren, weet Hij ook dat we zijn andere opdrachten ook niet kunnen uitvoeren. 
En toch denk ik dat we ernaar streven om dat wél te doen, al is het misschien onbewust. Want stel u voor dat we geen 
enkele inspanning doen, dat we dus niet barmhartig zijn en kwaad met kwaad vergelden. Dan komen we terecht in een 
wereld waar anders denkenden met vijandschap benaderd worden, waar diefstal met diefstal, geweld met geweld en 
nijd met haat beantwoord worden. Een wereld waarmee we vandaag trouwens meer en meer geconfronteerd worden, 
niet alleen in de oorlogen en burgeroorlogen in verschillende landen, maar ook in de haat- en lastercampagnes van 
westerse democratieën, want ook daar kunnen veel politici alleen nog haat, leugen en bedrog zaaien, en wordt de 
bevolking zozeer gepolariseerd dat voor- en tegenstanders zelfs niet meer met elkaar willen praten, zodat er 
nauwelijks nog sprake kan zijn van democratie, vrijheid van mening, gelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, respect. 
En dat is beslist niet de wereld waar we naar streven. Waar we wél naar streven is een wereld waarin gepoogd wordt 
te leven naar Jezus’ woorden en daden. Een wereld waarin dus geen haat, maar liefde gezaaid wordt. Die liefde 
moeten we niet zien als de intieme band tussen een koppel, tussen ouders en kinderen, en grootouders en 
kleinkinderen. Nee, om die liefde gaat het niet. Wel om liefde die zich uit in verdraagzaamheid, begrip, respect, 
waardering. Als zulke liefde in de wereld zou heersen, zou er geen dictatuur meer zijn, geen oorlog, geen 
burgeroorlog, geen moslimterrorisme, geen ellende die de wereld onleefbaar maakt, die momenteel zelfs Europa 
onleefbaar dreigt te maken door het dreigende wapengekletter van Rusland. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/85-07/13540-7e-zondag-van-het-jaar-c-2022  

 
Laten we dus streven naar een andere wereld! Een wereld zoals God die bij zijn schepping heeft gewild. Een wereld 
die er kon komen omdat Hij de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis. De mens is dus niet geschapen om te haten, 
maar om lief te hebben. Niet om af te breken, maar op te bouwen. Niet om te vernietigen, maar te vernieuwen. Niet om 
vijandschap te zaaien, maar vriendschap en begrip. 
En in dat alles mogen we iets belangrijks niet uit het oog verliezen, en dat is dat we zelf vijand kunnen zijn, en gehaat 
kunnen worden. En dat gebeurt als wij niet kunnen vergeten en vergeven, als wij alleen maar kunnen afbreken, en 
alleen maar kunnen oordelen en veroordelen. Dan maken we onszelf tot vijand van velen, en dat kan toch niet ons 
doel zijn. 
Zusters en broeders, zoals wel meer het geval is, wordt al in de eerste lezing de weg aangewezen die wij moeten 
gaan. Koning Saul achtervolgt de jonge David en wil hem doden omdat hij geen concurrentie duldt. Maar hij is zo 
onvoorzichtig dat David hem in zijn slaap zou kunnen vermoorden. Daartoe spoort diens metgezel Abisaï hem zelfs 
aan, maar hij weigert dat te doen, want hij wil de hand niet slaan aan Gods gezalfde, zegt hij. Dat mogen wij ook niet 
doen, want alle mensen zijn Gods schepping, dus zijn ze allen zijn gezalfden, ook al is dat niet bij iedereen direct te 
zien. En daarom zegt Jezus: ‘Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, zo moet gij ook hen behandelen.’ Ik denk niet 

Inleveren en verbranden oude palmtakjes 
Ook dit jaar kunt u weer uw palmtakjes inleveren.  
In de weekenden van 19/20 en 26/27 februari zal achterin de beide kerken  
 een mand staan voor het inzamelen van de oude Palmtakjes.  
Deze Palmtakjes zullen worden verbrand en deze as zal worden gebruikt in de 
Eucharistieviering van Aswoensdag op 2 maart. 

R.-K. KERK: VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN PER 25 FEBRUARI  

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die 

ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter 

afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met 

ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.. 

Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die 

de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de 

mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is besloten 

voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk 

gelden tot 25 februari. 

Meer Info:  https://www.aartsbisdom.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-per-25-februari/  

  

https://www.aartsbisdom.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-per-25-februari/

