ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
VIERDE ZONDAG VAN PASEN - “MISERICORDIA”
07-MEI-2022 T/M 15-MEI-2022

NR. 2798
JAAR C
WEEK 4

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Hand. 13, 14. 43-52)
2-de Lezing (Apok. 7, 9. 14b- 17)
Evangelie (Joh. 10, 27-30)

Daarom richten wij ons tot de heidenen.
Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven.
Ik geef mijn schapen eeuwig leven.

ONLANGS OVERLEDEN
Marie Bekhuis-Eidhof; Gerbert Jos Kleijssen.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 07-Mei 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
10-Mei 18:45 Rozenkransgebed 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

14-Mei 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Lord’s Choir (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag

08-Mei 11:00

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Kinderwoorddienst
Georgiuskoor (Lat./Ned.)

MEDEDELINGEN
Jaargedachtenis:
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse Hutjes;
Kleine kaarsjes
in geringe
mate welEsther;
in de Mariakapel.
Riet staan
Ritzer-Baars
en dochter
Frans van Lint; Eef Timmermans;
Uit dankbaarheid b.g.v. een 60 jarig huwelijk.
• Intentieboek:
de kerk bijColumbarium:
het Maria altaar ligt
een intentieboek,
Zondag
08-MeiAchter
Na deinviering
bijzetting
Corrie Pots-Goossen.
waarin u uw noden en/of intenties uit
dankbaarheid
kunt
schrijven.
Mariakapel:
aanbrengen plaquette
• Gevonden voorwerpen:
OVERIGE
VIERINGEN
Deze liggen
rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Maandag
09-Mei 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Woensdag 11-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames 19:00
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe
Vespers
Uitstelling Heilig
Sacramentmet inhoud geven, waarvoor dan brood
en
melk
gekocht
kunnen
worden.
Dit
is
een
project
van
de gezamenlijke
kerken van Almelo en bestemd
Donderdag 12-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Pancratius]
voor
gezinnen
die
in
echte
nood
verkeren.
Als
u
kunt,
help
dan
door
geld
te storten
bankrekening
Vrijdag
13-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Maagd
Mariaop
van
Fatima]
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
Zondag
15-Mei 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.
Canisius

COLLECTE
ROEPINGENZONDAG
7 & 8 MEI 2022
NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag.
Lees Meer: https://www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/roepingenzondag-2022/
KINDERWOORDDIENST
ELKE ZONDAG TIJDENS DE MIS VAN 11.00 UUR IN DE GEORGIUSBASILIEK
De opkomst en positieve reacties waren in de Vastentijd en met Pasen beter dan we hadden
kunnen hopen. Met veel vreugde en enthousiasme kan de werkgroep Kinderwoorddienst dan ook
mededelen dat er vanaf nu elke zondag Kinderwoorddienst zal zijn in de Georgiusbasiliek.
We hopen dat we jullie allen ook na de Pasen blijven zien om samen met het geloof bezig te gaan.

•
•

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
KARMELIETENKLOOSTER ZENDEREN

WEEKBERICHT
EXCURSIE

B LAD 2
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
4E ZONDAG VAN PASEN

PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

Vandaag is roepingenzondag. We mogen daarbij zeker niet denken dat dit alleen slaat op de roeping van manen en
vrouwen om priester of zuster te worden. Immers, allen zijn wij geroepen om te luisteren naar Gods woord. Jezus zegt
het uitdrukkelijk: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze, en ze volgen Mij.’ En daarop volgen woorden
als ‘eeuwig leven’ en ‘niet verloren gaan’. Maar ten minste even belangrijk is dat wij ons afvragen of we onze roeping
involgen. Of we dus echt naar Jezus luisteren. Dan horen we woorden van liefde en vrede. Woorden die Hij ons heeft
voorgeleefd, want Hij had liefde voor alle mensen, voor tollenaars en zondaars, voor armen en rijken, voor blinden en
kreupelen. Niemand liet Hij verloren gaan, en niemand kon Hem van zijn schapen beroven, want ‘Ik en de Vader zijn
één’, zei Hij.
En misschien zeggen of denken we nu: Hoe kunnen wij geroepen zijn! Wij zijn maar een klein groepje vooral oude
mensen, een heel kleine minderheid voor wie niemand nog aandacht heeft, naar wie alleen maar meewarig gekeken
wordt.
Maar oud of niet, klein groepje of niet, we zijn geroepen om te luisteren naar Gods, naar Jezus’ woord. Bij alles wat we
doen en denken en bij alles waarmee we te maken hebben moeten we ons dus afvragen: Wat zou Jezus doen in die
omstandigheden? Hoe zou Hij in deze oorlogsdagen reageren op vreemdelingen en vreemden? Zou Hij ook mensen
uitstoten, zoals wij soms doen? Zou Hij ook zeggen: Het zijn mijn zaken niet? En wat zou Hij doen als Hij tegenslagen
had? Zou Hij meewerken met Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Damiaanactie en andere menslievende organisaties?
Het zijn maar enkele omstandigheden waarmee we te maken hebben, en waarbij we ons wellicht maar weinig vragen
stellen. Terwijl we dat juist wel zouden moeten doen, alleen al door ons af te vragen hoe we Jezus’ weg kunnen gaan.
En die weg kennen we goed genoeg: dat is een weg van liefde, vrede en vreugde voor alle mensen, en dat is evenveel
houden van onze naaste als van onszelf.
Om die weg te gaan opent Jezus onze ogen, zodat we zien hoe onze naasten het maken. En Hij opent onze oren, zodat
we luisteren naar onze medemensen. En Hij opent ons hart, zodat we in vreugde en in pijn meevoelen met de mensen
om ons heen. Want Jezus doet ons verder kijken dan onszelf, meer horen dan onszelf, meer voelen dan onszelf.
Dat is geroepen worden, dat is dus wat we vandaag roepingenzondag noemen. Maar die roeping houdt niet op wanneer
deze dag voorbij is, want elke dag worden we geroepen om te luisteren naar Gods, naar Jezus’ woord. Niet een beetje,
maar in heel ons doen en denken. Maken we daar tijd voor, of hebben we alleen tijd voor onszelf?
Zusters en broeders, we zouden ons kunnen spiegelen aan Paulus en Barnabas. Zij zijn echt een voorbeeld voor ons. Zij
luisterden naar de stem van Jezus, en droegen zijn woorden en daden uit, ook als ze tegengewerkt werden. Net als wij
hoorden ze maar bij een heel klein groepje, maar ze werden daar niet moedeloos door, integendeel, vol overtuiging
droegen ze Jezus’ boodschap uit. En wanneer ze door jaloerse tegenstanders uit de stad werden weggedreven,
‘schudden ze het stof van hun voeten’, hoorden we in de eerste lezing. En daarmee zegden ze: ‘Trek uw plan. Ga de
roemloze weg die jij wil gaan, wij gaan de weg van liefde, vrede en vreugde, en van leven in eeuwigheid. En daar
zullen jullie ons niet van beroven, want God, want Jezus is met ons, voor tijd en eeuwigheid.’ Wat zou het goed zijn als
roepingenzondag ons diezelfde weg zou doen gaan. Als we dus zouden luisteren naar Jezus’ stem. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/paastijd/190-04/13565-4e-zondag-van-pasen-c-2022

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

