
 

ST.-JORISPAROCHIE  
W E E K B E R I C H T   N R .  2 7 9 9  
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN -  “CANTATE” JAAR C 

14-MEI-2022 T/M 22-MEI-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   

Zondag 15-Mei 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Lidy Scholten-Brummer.  
Misintenties: Eef Timmermans; Gerard Krosse-Hutjes; Dick en Joke Wijnants-Otger en John;  

Jo Hodes; André Klumpers.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 16-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Dinsdag 17-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Woensdag 18-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes I]   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 19-Mei   08:15 Eucharistieviering   
Vrijdag 20-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Bernardinus van Siena]  

Zondag 22-Mei 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.) 
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 14-Mei 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Lord’s Choir  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 17-Mei 18:45 Rozenkransgebed  Géén Eucharistieviering  

Zaterdag 21-Mei 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 

  

  
LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Hand. 14, 21-27) Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking tot stand had gebracht.  
2-de Lezing (Apok. 21, 1-5a) God zal alle tranen van hun ogen afwissen.  
Evangelie (Joh. 13, 31-33a. 34-35) Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Donderdag 05-Mei Petronella Geertruida Maria (Nel) Veerdonk-Bruggeman. Zij werd 94 jaar.  

Uitvaartviering was donderdag 12-mei-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Marie Bekhuis-Eidhof; Gerbert Jos Kleijssen.  

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.  

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 5E ZONDAG VAN PASEN 

‘Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Hij die op de troon is gezeten, sprak: Zie, Ik maak alles nieuw.’ 

Zusters en broeders, dat zijn woorden uit de tweede lezing. Ze komen uit het boek Openbaring, en dat is geschreven door Johannes. 

Of dat dezelfde Johannes is die ook het evangelie schreef, is niet zeker, maar dat is ook niet belangrijk. Wel belangrijk is dat de 

tweede lezing en het evangelie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ‘Ik maak alles nieuw’, zegt God de Heer in de tweede 

lezing, en wat en hoe dat nieuwe is, horen we in het evangelie. Daar zegt Jezus: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar 

liefhebben zoals Ik u heb liefgehad.’ 

Maar is dat een nieuw gebod? Elkaar liefhebben kwam als gebod immers ook al voor in de wet van Mozes. En toch is het nieuw, 

want Jezus zegt: ‘Gij moet elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad.’ Met andere woorden: wij moeten niet zomaar een beetje 

van elkaar en onze medemensen houden, nee, we moeten van hen houden zoals Jezus, zoals God van ons houdt, en dat is 

onbeperkt en onvoorwaardelijk. Als alle mensen dat doen maakt God alles nieuw, en ziet Johannes inderdaad een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde. 

Maar zijn wij tot zo’n nieuwe hemel en een nieuwe aarde in staat? Jezus blijft immers niet op de aarde, Hij keert terug naar zijn 

Vader in de hemel, dus staan de apostelen, en ook wij, er alleen voor. Liefhebben zoals God, zoals Jezus is een heel moeilijke 

opdracht, maar eigenlijk voeren we die wellicht vaker uit dan we denken. Moeders die grenzeloos voor hun zieke kinderen zorgen, 

ouders die zichzelf, hun ontspanning, hun wensen volledig negeren en hun leven helemaal wijden aan een gehandicapte kind. 

Mensen die hun werk en hun plezier opzeggen om voor hun zieke partner te zorgen. Allen die treuren wanneer een geliefde 

overlijdt, wanneer ze hun man, hun vrouw, een kind, hun vader, hun moeder verliezen. In hen leeft de onvergankelijke liefde die 

zich uit in blijvende trouw en herinnering. Een grenzeloze liefde is dat, zoals Jezus, zoals God liefheeft. 

Maar zijn we in alle omstandigheden in staat lief te hebben zoals Jezus, zoals God liefheeft? Zo grenzeloos dat Jezus zelfs zegt: 

‘Bemin uw vijanden.’ Dat is een uniek gebod. Het komt alleen voor in het christendom, en Jezus paste het inderdaad ook toe 

wanneer Hij op het kruis voor zijn beulen bidt: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 

Kunnen wij dat ook? Zijn wij ook in zulke omstandigheden in staat te houden van onze medemensen? Kunnen wij dus ook houden 

van mensen die ons bedriegen, bestelen, vreselijke leugens over ons op Facebook of andere sociale media publiceren? Kunnen de 

Oekraïners van Poetin en de Russische moordenaars houden die hun land kapot bombarderen, hun huizen leegroven, hun vrouwen 

verkrachten, hun steden verwoesten, mensen martelen en vermoorden?  

Waarschijnlijk kunnen ze dat niet, en kunnen wij dat ook niet: houden van mensen die ons allerlei onrecht aandoen. We zijn 

immers maar mensen, we zijn God niet, we zijn Jezus niet. We zijn wel kinderen van God, net als alle andere mensen, zelfs net als 

Poetin en zijn vreselijke seriemoordenaars. Houden van zulke mensen kunnen we heel waarschijnlijk echt niet. Wat we wel kunnen 

is ons inspannen om Jezus te volgen wanneer Hij zegt: ‘Oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden.’ Als we daartoe in staat 

zijn, doen we ten minste al een poging om mee te bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mee bouwen met God, met 

Jezus aan een wereld van liefde en vrede, want alleen zijn we daar echt niet toe in staat. 

Zusters en broeders, in al onze kleinmenselijkheid kunnen we alleen maar op God vertrouwen, want zonder Hem brengen we er 

niets van terecht. We hoorden het ook in de eerste lezing: Paulus en Barnabas trekken bij manier van spreken de halve wereld rond 

om Jezus’ boodschap van liefde en vrede te verkondigen, en dat kunnen ze alleen omdat zij ‘aan Gods genade waren 

toevertrouwd,’ zo staat het in de tekst. Laten we ons daarvan bewust zijn: ook wij zijn toevertrouwd aan Gods genade. Niet alleen 

wij, maar alle mensen, dus ook mensen van wie we dat niet direct verwachten. Want ook tegen hen zegt God de Heer: ‘Zie, Ik 

maak alles nieuw.’ En wie weet, misschien zullen ze ooit naar Hem luisteren, en mee bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde, want voor God is niets onmogelijk. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/paastijd/191-05/13567-5e-zondag-van-pasen-c-2022  

 

 

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  

 

https://preken.be/c/paastijd/191-05/13567-5e-zondag-van-pasen-c-2022

