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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 22-Mei 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege; 

Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; 
Uit dankbaarheid b.g.v. 85-ste verjaardag en voor Jo Hodes  

HEMELVAART VAN DE HEER – Hoogfeest  

Donderdag 26-Mei 11:00 Eucharistieviering  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
Jaargedachtenis: Judith Ebbing  
Misintenties: Willy Ebbing 

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 23-Mei 18:45 Lauden 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 25-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 26-Mei  Hemelvaart van de Heer   
Vrijdag 27-Mei 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Augustinus van Canterbury]  

Zondag 29-Mei 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.) 
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 21-Mei 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 24-Mei 18:45 Rozenkransgebed 19:00 Eucharistieviering  

Zaterdag 28-Mei 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. 15, 1-2. 22-29) De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last op te 

leggen dan het strikt noodzakelijke.  
2-de Lezing (Apok. 21, 10-14.22-23) Hij toonde mij de heilige stad die uit de hemel neerdaalde.  
Evangelie (Joh. 14, 23-29) De heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Dinsdag 17-Mei Hermanus Johannes (Herman) Bruins. Hij werd 83 jaar.  

Uitvaartviering was vrijdag 20-mei-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Gerbert Jos Kleijssen; Nel van de Veerdonk-Bruggeman.  

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 6E ZONDAG VAN PASEN 

 

'Ik heb gelijk.' 

‘Nee, ik heb gelijk.’ 

‘Als ik jou moet geloven, heb jij altijd gelijk.’ 

‘Dat is ook zo, ik heb altijd gelijk.’ 

 

Zusters en broeders, misschien zijn we zelf ook goed in zulke discussies, want misschien denken we inderdaad dat we 

altijd gelijk hebben. Het is een verschijnsel dat zowat de hele wereld kenmerkt. Je merkt het in het privéleven, in het 

openbaar leven en in de politiek. Sommige landen zijn zelfs zo goed als onbestuurbaar geworden, omdat niemand nog 

wil luisteren naar de voorstellen en de argumenten van anderen. Je ziet dat heel sterk in de Verenigde Staten. Daar 

hebben de republikeinen van Trump zo’n afkeer van de democraten dat ze alles tegenwerken wat die willen 

verwezenlijken. Of neem Israël, dat elke dag brutaler wordt tegen de Palestijnen. Maar je vindt die polarisatie in zo 

goed als alle landen. Alleen de mening van de machthebbers telt, en daar heeft niemand iets tegen in te brengen, ook 

het volk niet. We zien vandaag waartoe dat kan leiden: de Russische overtuiging van het eigen groot gelijk leidt tot een 

wrede oorlog, met duizenden gesneuvelde soldaten, vermoorde Oekraïense burgers, verkrachte meisjes en vrouwen, 

plat gebombardeerde huizen, scholen, hospitalen, winkels, stations. Een wrede mensontering, maar zo moet het, want 

Poetin en de Russen hebben gelijk, en al hun tegenstanders zijn nazi’s – zeggen Poetin en de Russen. 

Het eigen groot gelijk: het is er altijd geweest, en het heeft ook altijd tot ruzie, ellende, oorlog geleid. Zelfs onder de 

eerste christenen was er zware onenigheid: volgens veel joodse christenen konden de heidenen geen christen worden 

als ze de wet van Mozes niet volgden. De wet van 613 geboden en verboden. Want Jezus had gezegd: ‘Ik ben niet 

gekomen om de wet af te schaffen, maar om hem te vervolmaken.’ Maar Hij had ook gezegd: ‘Bemin God bovenal en 

bemin uw naaste zoals uzelf. Er is geen ander gebod belangrijker dan deze twee.’ De ruzies onder de christenen waren 

zo heftig dat Paulus en Barnabas naar de apostelen gezonden werden met de vraag welke uitspraak van Jezus 

doorwoog. En de apostelen gaven een schitterend antwoord: ‘De heilige Geest en wij hebben besloten  u geen 

zwaardere last op te leggen dan de strikt noodzakelijke’, zegden ze, dus was er geen sprake meer van de 613 geboden 

en verboden van de wet van Mozes. 

‘De heilige Geest en wij’:  het sluit perfect aan bij de belofte van Jezus die we hoorden in het evangelie. Hij zal 

terugkeren naar zijn Vader in de hemel, maar zijn apostelen zullen er niet alleen voor staan, want ‘de Helper, de heilige 

Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik tegen u gezegd 

heb,’ belooft Hij. En Hij voegt eraan toe: ‘Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u.’ 

Het is dus die heilige Geest die de apostelen heeft laten inzien wat Jezus bedoelde toen Hij zei: ‘Ik ben niet gekomen 

om de Wet af te schaffen, maar om hem te vervolmaken.’ Die vervolmaking bestaat erin dat er maar één gebod is, en 

dat alle andere geboden daarvan afhankelijk zijn, en dat ene gebod is: ‘Bemin God bovenal en bemin uw naaste zoals 

uzelf.’ Dat is de vrede die Jezus nalaat, dat is de vrede die bereikt wordt wanneer iedereen leeft naar dat ene gebod. 

Zusters en broeders, volgende donderdag is het Ons Heer Hemelvaart, en binnen twee weken is het Pinksteren. En wat 

is Pinksteren anders dan het feest van de nederdaling van de heilige Geest. Die daalde niet alleen neer over de 

apostelen, maar ook over ons, op ons vormsel. En laat dat vormsel geen gebeuren zijn van heel lang geleden, maar een 

gebeuren dat we elke dag ervaren. Laat de heilige Geest dus ook in ons werken. Laten wij ons er dus goed van bewust 

zijn dat Hij ook ons in herinnering brengt wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Laten we naar die woorden en daden 

leven. Dan zullen we geen discussies meer voeren in de aard van ‘Ik heb gelijk. Nee, ik heb gelijk’, maar dan zullen we 

luisteren naar elkaar, omdat we van elkaar houden, want Gods liefde woont in ons, zodat we de vrede ervaren die Jezus 

ons heeft nagelaten. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/paastijd/192-06/13570-6e-zondag-van-pasen-c-2022  
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