ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
DERDE ZONDAG VAN PASEN - “JUBILATE”
30-APR-2022 T/M 08-MEI-2022
LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 5, 27b-32. 40b-47)
2-de Lezing (Apok. 5, 11-14)
Evangelie (Joh. 21, 1-19 of 21, 1-14)

NR. 2797
JAAR C
WEEK 3

Van dit alles zijn wij getuigen maar ook de heilige Geest.
Waardig is het Lam dat geslacht werd te ontvangén de macht en de rijkdom.
Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.

ONLANGS OVERLEDEN
Marie Bekhuis-Eidhof; Gerbert Jos Kleijssen.
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MUZIEK & 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
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

•
•

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.-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
KARMELIETENKLOOSTER ZENDEREN

EXCURSIE

DONDERDAG 19-MEI-2022

Donderdag 19 Mei is er een mooie excursie gepland naar de stilte tuin en labyrint bij het Karmelietenklooster.
We vertrekken gezamenlijk om 18.45 uur vanaf de parkeerplaats van de St. Jozefkerk.
Men kan zich nog t/m 16 mei opgeven bij:
Bea Oude Mulders
parochiecatecheet
06-10793062
Annette ter Ellen
diaconaal assistent
06-22225446
PREKEN ONLINE

3E ZONDAG VAN PASEN

Zusters en broeders,
Het evangelie vertelt een verhaal dat ons heel zeker aanspreekt. De apostelen gaan samen vissen, Jezus wacht hen op
aan de oever, zorgt ervoor dat ze heel veel vissen in hun net krijgen, bereidt op het strand een ochtendbarbecue voor,
en vraagt driemaal aan Petrus of hij echt van Hem houdt. Alles samen vormt dit een heel mooi verhaal dat zelfs een
beetje romantisch overkomt. Geen wonder dus dat het ons aanspreekt.
Maar tegelijk herinnert dat verhaal aan enkele belangrijke gebeurtenissen in het verleden. Petrus zegt:’ Ik ga vissen’,
en de anderen zeggen: ‘Dan gaan wij mee.’ Ze zijn na Jezus’ dood dus niet alleen teruggekeerd naar Galilea, ze hebben
ook hun oude beroep weer opgenomen. Want ze waren vissers toen Jezus hen opriep Hem te volgen.
En dan is er de wonderbare visvangst. Ook dat is een verhaal dat we al gehoord hebben. Ook in dat verhaal hebben de
vissers de hele nacht hun best gedaan, maar hebben ze niets gevangen. Ook dan zegt Jezus dat ze het net rechts van de
boot moeten uitwerpen. Dat leidt tot zo een grote vangst dat ze er een tweede boot moeten bij roepen. Dat moeten ze
vandaag niet doen, maar ook nu is de vangst wonderbaarlijk groot. Wellicht herkent een van de leerlingen Jezus
daardoor vanop een afstand, en dat heeft als gevolg dat Petrus direct in het water springt om naar Jezus toe te gaan. Dat
heeft hij vroeger ook gedaan, toen Jezus over het water naar hen toekwam.
Wanneer ze aan wal komen, blijkt Jezus op een houtskoolvuurtje al een maaltijd met brood en vissen te hebben
klaargemaakt. Dat doet denken aan de broodvermenigvuldiging, toen Jezus met vijf broden en twee vissen duizenden
mensen te eten gaf. Nu geeft Hij alleen zijn apostelen te eten, en dat doet dan weer denken aan het laatste avondmaal.
Toen ‘nam Hij het brood en gaf het aan zijn leerlingen, en daarna reikte Hij hun de beker’, zo staat het in die tekst. Nu
‘nam Hij het brood en gaf het hun en zo ook de vis,’ luidt het vandaag.
Na het ontbijt vraagt Jezus aan Petrus of hij Hem meer lief heeft dan de anderen, waarop Petrus antwoordt: ‘Ja Heer,
Gij weet dat ik van U houdt.’ Een heel overtuigd en ook overtuigend antwoord, en toch herhaalt Jezus de vraag nog
tweemaal. Dat maakt Petrus bedroefd, want hij weet natuurlijk waarom Jezus die vraag driemaal stelt: hij heeft Hem de
avond voor zijn lijden en dood immers driemaal verloochend toen hij zich op de binnenplaats van het huis van de
hogepriester aan een vuurtje zat te warmen. Het is dus niet toevallig dat Jezus hem nu ook aan een vuurtje vraagt of hij
van Hem houdt, en dat Hij dat driemaal doet.
De opdracht die Jezus daarop aan Petrus en dus ook aan de andere apostelen geeft, sluit aan bij de opdracht toen Hij
hen opriep Hem te volgen. ‘Ik zal vissers van mensen van u maken’, zei Hij toen. Maar vandaag gaat de opdracht veel
verder: de apostelen moeten Jezus’ boodschap niet alleen aan de mensen verkondigen, ze moeten ook voor die mensen
zorgen. ‘Weid mijn lammeren. Weid mijn schapen’, zegt Jezus nu. Ze moeten dus veel meer zijn dan vissers, ze
moeten vooral goede herders zijn die in alle omstandigheden voor hun schapen zorgen. Goede herders, zoals Jezus een
goede herder was.
Lees Meer:

https://preken.be/c/paastijd/189-03/13561-3e-zondag-van-pasen-c-2022
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antwoorden de apostelen heel resoluut: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen’, dus zullen ze doorgaan
met onderrichten in naam van Jezus. Laten wij dat ook doen: Jezus’ blijde boodschap onbevreesd als goede herders
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en uitdragen. Amen.
LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
0546 813 298
Gastvrouwen:
maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.
Meer:
LLees
OCATIE
JOZEF https://preken.be/c/paastijd/189-03/13561-3e-zondag-van-pasen-c-2022
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
0546 861 184
Gastvrouwen:
dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.

https://preken.be/c/paastijd/188-02/13559-2e-zondag-van-pasen-c

06 8379 6183

