ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
BELOKEN PASEN
23-APR-2022 T/M 01-MEI-2022

NR. 2796
JAAR C
WEEK 2

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 5, 12-16)
Steeds meer mensen geloofden in de Heer..
2-de Lezing (Apok. 1, 9-11a. 12-13. 17-19) Evangelie (Joh. 20, 19-31)
Na acht dagen kwam Jezus.

ONLANGS OVERLEDEN
Trees de Kuyper-Mouthaan; Marie Bekhuis-Eidhof; Gerbert Jos Kleijssen.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 23-Apr 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Jozefkoor (Ned.)
Jaargedachtenis: Marianne van den Broek-Haring.
Misintenties: Wim van den Broek; Johannes Albertus Blaaupot en Sophie Blaaupot-Fieten;
Opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer-Blaaupot; Maria Brugmans- Kusch;
Betsy Spijker- Blaaupot; Jill Albers- v.d Voort; Robert Blaaupot; Minneke Moes- Blaaupot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
26-Apr 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

30-Apr 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag

24-Apr 11:00

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Eerste Heilige Communie
Lord’s Choir

MEDEDELINGEN
Jaargedachtenis:
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;
Kleine kaarsjes
staan
in geringe
mate
wel in de Mariakapel.
Gerard
Krosse
en Netty
Krosse-Hutjes;
Ouders Kamphuis-Oude Booijink;
Opa Jan Doldersum; Opa Casimiro Efraim Coronel en Opa Rogelio Martinus Leal;
Frans
OudeinLansink.
• Intentieboek:
Achter
de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
•Maandag
Gevonden25-Apr
voorwerpen:
18:45 Vespers 09:00 Eucharistieviering
[Marcus] Feest
Deze
liggen
rechts 08:45
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
Woensdag 27-Apr
Eucharistieviering
[Petrus Canisius]
• Boodschappenmand:
kunt iederUitstelling
weekend in
de kerk
en door de week aan de pastorie
19:00U Vespers
Heilig
Sacrament
Donderdag
28-Apr 0845
Lauden
09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met[Petrus
inhoudChanel]
geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
29-Apr
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[Catharina
van
Siena]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken
van
Almelo en bestemd
voor gezinnen
die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt,
dan door geld Volkszang
te storten op
bankrekening
Zondag
01-Mei
11:00
Mgr.help
Woolderink
(Ned.)
NL29 RABO 0102 1592 54Kinderwoorddienst
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
tijdens deze viering.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Canisius
M
UZIEK & SFEER

EUROPESE TOCCATA'S!
ZONDAG; 01-MEI-2022
Op zondag 1 mei is er de volgende uitvoering in de serie Muziek en Sfeer met op het
programma alleen orgelwerken met de titel Toccata!
U kunt deze middag luisteren naar minder bekende werken uit de 16e t/m de 18e eeuw
van J.Pzn. Sweelinck, G. Frescobaldi en G. Muffat.
Maar ook naar de wereldberoemde Toccata en Fuga in d BWV 565 van J.S. Bach en naar een aantal
fraaie werken van 19e – en 20e-eeuwse componisten als Th. Dubois, H. Strategier en R. de Jong.
De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is!
Uitvoerende is organist Henk Linker.
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 01-Mei-2022 Aanvang 15:30 uur

•
•

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO
Weekbericht: https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
Noorderlicht: https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/

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

ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT
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HELP MENSEN IN NOOD MET UW KLEDING
Met uw tweedehands kleding en schoeisel kunt u mensen heel concreet helpen.
Mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen; kinderen die een oorlog ontvluchten;
gezinnen die in diepe armoede leven.
Het zijn de zwaksten op aarde die onze hulp het hardst nodig hebben
SAM’S KLEDINGACTIE

Inzamellocaties: St.-Georgiusbasiliek en St.-Jozefkerk; Zaterdag 07-mei-2022 10-12 uur

2E ZONDAG VAN PASEN

PREKEN ONLINE

Zusters en broeders,
Een klein groepje radeloze en bange mannen, dat zijn de apostelen na de kruisiging en de dood van Jezus. Maar ze zijn
ook kwaad op zichzelf. Waarom hebben ze alles achter zich gelaten en zijn ze Jezus gevolgd? Wat blijft er over van
hun hoop op een belangrijke functie in zijn koninkrijk? Waarom zijn ze als laffe wezels op de vlucht geslagen toen de
knechten van de hogepriester Jezus gevangen namen? Maar welke vraag ze zich ook stellen, het enige antwoord is
moedeloosheid, woede, verbittering, en tegelijk ook angst dat hun hetzelfde lot wacht als Jezus. Dat zij dus gevangen
genomen en gekruisigd zullen worden. Daarom hebben ze zich opgesloten in de zaal waar ze een paar dagen voordien
nog van het laatste avondmaal met Jezus hebben genoten. Maar het enige wat nu overblijft is de prangende vraag:
waarom moet hun dat allemaal overkomen? Ze hadden zich zo een mooie toekomst voorgesteld.
Waarom moet hun dat allemaal overkomen? Een vraag die ook wij ons soms, misschien zelfs dikwijls, stellen. Een
vraag die altijd naar een dood punt leidt, want er is geen antwoord op. Dus blijft er alleen ontgoocheling, verdriet en
verbittering over. Zoals bij de apostelen.
Tot Jezus, ondanks de gesloten deuren, ineens in hun midden staat en zegt: ‘Vrede zij u.’ Wellicht hebben ze Hem niet
eens herkend, verblind als ze zijn door hun verdriet, hun woede, hun verbittering. Tot Jezus hun zijn handen en zijn
zijde toont. Daarmee laat Hij hun zien dat Hij mens is zoals zij, dat Hij dus weet wat lijden en dood is, en dat in Hem
geloven zeer erg vervolgd kan worden. En toch voegt Hij er onmiddellijk aan toe: ‘Zoals mijn Vader Mij gezonden
heeft, zo zend Ik u,’ en Hij blaast hen nieuw leven in, net zoals zijn Vader bij de schepping Adam leven inblies.
‘Vrede zij u’: geen verwijten om hun vlucht, hun verraad, hun verbittering, maar vrede. En die vrede geeft een kracht
die zij vroeger niet hadden. Dat zien we in de eerste lezing. Van de bange, verbitterde wezels is niets meer te merken,
integendeel, ze deinzen voor niets terug en ‘ze verrichten veel tekenen en wonderen onder het volk.’ Ze maken ook
geen ruzie meer over wie van hen de belangrijkste is, zoals ze dat vroeger zo dikwijls deden. De belangrijkste is Petrus,
van wie zoveel kracht uitgaat dat ‘dat men zelfs de zieken op straat op een bed of een draagbaar neerlegde, in de hoop
dat, als Petrus voorbijging, ten minste zijn schaduw op hen zou vallen,’ hoorden we in de lezing. Is Petrus dan een
wonderdokter geworden wiens schaduw genoeg is om zieken te genezen? Natuurlijk niet, maar hij vertegenwoordigt
Jezus, en dat geeft hem een kracht die hij uitstraalt.
‘Vrede zij u’ zegt Jezus ook tegen ons, en ook aan ons laat Hij zijn wonden zien als teken dat Hij mens is zoals wij, en
dat ook Hij weet wat pijn en lijden is. Pijn en lijden die niet moeten uitmonden in ontgoocheling en verbittering, maar
die kracht worden als we Jezus toelaten in ons leven, en als we net als de apostelen vervuld zijn van vreugde als we
Hem zien. Want dan zijn we geen bange en verbitterde wezels meer, maar mensen die kracht vinden in ons geloof. Dan
gaan we niet meer ten onder aan zelfbeklag en aan vragen zonder antwoord, maar hebben we aandacht voor onze
medemensen die misschien ergere miserie meemaken dan wij.
Zusters en broeders, laten we ons in deze vreselijke tijd van pijn en lijden om de afschuwelijke Russische misdaden in
Oekraïne spiegelen aan de apostelen en aan Thomas. Laten ook wij dus zoals Thomas bidden tot Jezus: ‘Mijn Heer en
mijn God’, en laten we ons geloof uitdragen zoals de apostelen. Ons geloof van liefde, vrede en vreugde voor onszelf
en voor onze medemensen. Ons geloof dat ons als mens en als christen kracht geeft door onze ontmoeting met Jezus.
Amen.
Lees Meer: https://preken.be/c/paastijd/188-02/13559-2e-zondag-van-pasen-c
BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
Pastoor:
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183

MEDEWERKERS
Parochiecatecheet:
Mw. Bea Oude Mulders
Diaconaal Assistent:
Mw. Annette ter Ellen

PASTORALE HULP
06 1079 3062
06 2222 5446

OVERLIJDEN
UITVAART

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.

06 8379 6183

