
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 9 5  
PASEN – VERRIJZENIS VAN DE HEER JAAR C 

16-APR-2022 T/M 24-APR-2022 WEEK 1  
 

 

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   

Zaterdag 16-Apr 21:30 Paaswake Stille Zaterdag  
  Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  
Misintenties: Overleden ouders Maathuis-Merlijn; Overleden ouders Oink-Kunne;  

Dienie Vermaas; Gerard en Siny ter Ellen-Nijhuis; Henk Krukkert; 
Johannes Hermanus Langeveld; Dirkje Langeveld-Hartkamp; Martin Langeveld;  
Mijn dierbare vriend Hector; Ouders Geerdink-v/d Nieuwboer; Annie Oude Mulders-Klaas.  

Zondag 17-Apr 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst Hoogfeest van Pasen  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Frans van Lint; Eef Timmermans; Lies Bos; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;  

Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Jo Hodes; Hans Kienhuis; Corrie Pots-Goossen;  
Hein Bekhuis; Ouders Tanke-Tibbe, Ouders Heerdink-Leus,  
Hennie en Jo Oude Kotte-Bulthuis en dochter en zus Ria Oude Kotte.  

Maandag 18-Apr 11:00 Eucharistieviering 2de Paasdag  
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 18-Apr  2de Paasdag  
Woensdag 20-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 21-Apr 0845 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  Jaargedachtenis:  Gerrit Dominicus Verstege.  
Vrijdag 22-Apr 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 24-Apr 11:00 Eucharistieviering Eerste Heilige Communie  
   Mgr. Woolderink Lord’s Choir  (Ned.) 
 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 16-Apr  Géén Viering   

Zondag 17-Apr 10:30 Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen  
   Pastor Swijnenberg Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:  Jo en Nico Cress; Oma Cress; Jet en Herman Aerts.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 19-Apr 19:00 Eucharistieviering   

Zaterdag 23-Apr 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor  (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 (Hand. 10, 34a. 37-43) Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden  

was opgestaan.  
2-de Lezing (Kol. 3, 1-4) Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.  
Evangelie (Joh. 20, 1 -9) Hij moest namelijk uit de doden opstaan.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Donderdag 07-Apr Gerardus Bernardus Jozef (Gerbert Jos) Kleijssen. Hij werd 52 jaar.  

Uitvaartviering was woensdag 13-apr-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Thea Arts-Meijer; Trees de Kuyper-Mouthaan; Marie Bekhuis-Eidhof.  

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


 
 

 

ST.-JORISPAROCHIE 
LOCATIE GEORGIUS Adres:  Boddenstraat 76; 7607BN  Almelo 0546 813 298 

Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.  
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 PASEN 

‘Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen ˗ het was nog donker ˗ bij het graf en 

zag dat de steen van het graf was weggerold.’ 
 

‘Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen ˗ het was nog donker ˗ bij het graf en zag 

dat de steen van het graf was weggerold.’ 

Zusters en broeders, het was nog donker toen Maria Magdalena bij het graf kwam, en dat is een donkerte die ook wij 

kennen. Een donkerte die veel meer is dan het licht dat in de vroege morgen nog niet verschenen is, maar die een 

duisternis is in de wereld, in de Kerk en in onszelf. De duisternis van de pandemie die meer en meer de indruk geeft 

dat ze nooit zal verdwijnen. De duisternis van de oorlog in Oekraïne, met de afschuwelijke Russische wreedheid en 

misdadigheid. De duisternis van meer en meer landen, zelfs in Europa, waar het vrije denken wordt uitgeroeid door 

corruptie, leugens en bedrog. De duisternis van fake nieuws dat de waarheid en de werkelijkheid totaal vervalst. Maar 

ook de duisternis in de Kerk die achtervolgd wordt door misdrijven in haar eigen rangen, en door schuldig verzuim van 

bisschoppen die niet reageren of de waarheid verdoezelen. En ook de duisternis van de groeiende onverschilligheid 

voor de Blijde Boodschap van Gods liefde, vrede en vreugde. Een onverschilligheid die zich uit in lege of bijna lege 

kerken. En ook de duisternis in ons eigen leven. De duisternis van ziekte en dood, van tegenslag en ellende, van 

relatiebreuken, van onvermogen en onmacht. En ook de duisternis van kwetsende woorden, van vijandschap, van 

dreigementen. Zoveel duisternis die ons ontgoochelt en verlamt. 

Het is van die duisternis dat Pasen ons bevrijdt, want Pasen brengt licht in ons leven. Jezus’ verrijzenis toont aan dat 

ons leven niet zinloos en eindig is, maar zinvol en vol licht dat ons naar leidt naar leven in eeuwigheid. Leven in 

eeuwigheid dat we niet begrijpen en ook niet kunnen ervaren in ons leven van vandaag, maar dat op ons wacht, zoals 

het op Jezus wachtte. Ook van ons graf zal de zware steen worden weggerold als instap naar een leven in eeuwigheid. 

Dat zijn allemaal moeilijke woorden en het is een nog moeilijkere gedachte, maar zonder die woorden en zonder die 

gedachte heeft ons geloof geen zin. Want die woorden en die gedachte steunen op de verrijzenis van Jezus. Die 

verrijzenis verkondigt Petrus in de eerste lezing met  een zekerheid die hij en de andere apostelen zonder enige twijfel 

kunnen koesteren, want zij ‘hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de dood was opgestaan,’ zegt Petrus 

uitdrukkelijk. 

Zusters en broeders, op het Hoogfeest van Pasen aanvaarden we de kwetsbaarheid van ons bestaan en geloven we in 

blind vertrouwen  dat  Gods liefde zo groot is dat niets verloren gaat, en dat wij, ondanks onze kwetsbaarheid,  niet ten 

dode zijn opgeschreven. In een van onze paasliederen zingen wij: 

Dit is de dag die Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

Het licht dat ons vandaag wordt aangereikt door Jezus, want ‘Christus is uw leven’, zegt Paulus in de tweede lezing, en 

na de consecratie zullen we bidden ‘Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, 

Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.’ 

Dat is Pasen: dat Christus ons leven is, en dat we door Hem en met Hem en in Hem in liefde, vrede en vreugde leven in 

eeuwigheid. Moge dat onze paasvreugde zijn. Amen. 

 

Lees Meer: https://preken.be/c/paastijd/187-pasen/13557-pasen-2022  

 

 

 

FLESSENACTIE TIENER / M25 GROEP 

De lege flessenactie heeft het mooie bedrag van € 74,60 opgebracht 
Het geld is inmiddels overgemaakt naar de vastenactie. 

https://preken.be/c/paastijd/187-pasen/13557-pasen-2022

