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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 12-Jun 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;  

Ben Kolker; Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Jo Hodes; Herman Tiehuis;  
Uit dankbaarheid b.g.v. een diamanten huwelijk..   

Maandag 13-Jun 11:30 Afscheidsviering Rie Geerdink-Kuipers  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 13-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H Antonius van Padua]  
Woensdag 15-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 16-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 17-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 19-Jun 11:00 Eucharistieviering Hoogfeest Heilig Sacrament  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.) 
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering.  
 
 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 11-Jun 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:    

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 14-Jun 19:00 Eucharistievering  [H. Lidwina van Schiedam]  Feest  

Zaterdag 18-Jun 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.) 

 

 

 
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 (Spr. 8, 22-31) De Wijsheid was gevormd lang voor het begin der aarde.  
2-de Lezing (Rom. 5, 1-5) Tot God door Christus in de liefde van de Geest.  
Evangelie (Joh. 16, 12-15) Al wat de Vader heeft is het Mijne. De Geest zal u verkondigen wat Hij van Mij 

ontvangen heeft.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Donderdag 02-Jun Albertha Henrica (Betsy) Masselink-Kottink. Zij werd 86 jaar.  

Uitvaartviering was vrijdag 10-jun-2022 in St.-Jozefkerk.  
Maandag 06-Jun Maria Elisabeth (Rie) Geerdink-Kuipers. Zij werd 95 jaar.  

Afscheidsviering is maandag 13-jun-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Nel van de Veerdonk-Bruggeman; Herman Bruins; Martin Snuverink.  

ABONNEMENT WEEKBERICHT 

U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl  
U ontvangt dan op vrijdagavond het weekbericht voor de komende week in uw mailbox. 

Weekbericht en Noorderlicht zijn ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl


 
 

 

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 HEILIGE DRIE-EENHEID 

 

Zusters en broeders, 

Mensen zijn altijd op zoek naar meer, en dat kan van alles zijn: meer geld, meer vrijheid, meer reizen, meer 

genieten, meer gezondheid, en we kunnen blijven opsommen, want er is echt oneindig veel dat we meer 

willen. Ook goede dingen trouwens, zoals meer liefde, meer vrede, meer vriendschap, zelfs meer waarheid, 

want we weten dat we leven in een tijd waarin ongelofelijk veel leugens en fake nieuws als waarheid worden 

verkondigd. En niet zo maar een beetje waarheid, nee nee, maar dé waarheid. 

Dat is precies wat Jezus bij zijn afscheid aan zijn apostelen belooft: de Geest zal over hen komen en hun de 

volle waarheid brengen. Hij zal dus niets anders brengen dan wat Hij van Jezus ontvangen heeft, want Jezus 

is één met de Vader. En daarmee is de kern van ons geloof verwoord: God is Vader, Zoon en Geest, en die 

verbondenheid is zo hecht dat ze één zijn. 

Drie-ene God … het klinkt misschien heel raar, maar menselijker kan het echt niet klinken, want ook wij zijn 

veel meer dan die ene man, die ene vrouw, dat ene kind die we op dit eigenste moment zijn. Wij veranderen 

voortdurend van persoon. Zijn wij nog het kleine kind dat jaren geleden als baby’tje zoekend door het 

beginnende leven kroop? Zijn wij nog dezelfde jongen of hetzelfde meisje dat in de lagere school 

kattenkwaad uithaalde en in de middelbare school op zoek ging naar zijn toekomst?  Zijn wij op ons werk 

dezelfde mens als thuis? Zijn we in ons huwelijk of na onze scheiding dezelfde mens als voordien? En als we 

ziek zijn, of met ziekte en dood geconfronteerd worden, zijn we dan nog dezelfde mens? Ook hier kunnen we 

blijven doorgaan, want er zijn heel veel omstandigheden die iemand veranderen, anders doen denken en 

anders doen doen. 

Dat God in drie Personen aan ons, mensen, doet denken, is dus vanzelfsprekend, want Hij heeft ons 

geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij is ons alle omstandigheden nabij. Wanneer we in nood zijn, is 

Hij onze bezorgde Vader en Moeder. In Jezus leert Hij ons omgaan met geluk, maar ook met pijn en verdriet, 

want Jezus heeft als mens alle denkbare omstandigheden moeten verwerken, zelfs vreselijk lijden en dood. 

En als Geest houdt Hij ons de volle waarheid voor. De waarheid dat God liefde is, en dat Hij vrede, vreugde 

en gerechtigheid wil in een schepping vol schoonheid. Een droom van een schepping en een hemel op aarde. 

Het zou dus goed zijn als alle mensen zich aan de Drie-ene God zouden spiegelen. Als zij, dus ook wij, 

zouden streven naar eenheid in plaats van verdeeldheid, naar vrede in plaats van oorlog, naar respect in plaats 

van minachting, naar breken en delen in plaats van onverschilligheid en egoïsme. Het zou ook goed zijn als 

we altijd met onszelf in het reine zouden komen, als we betrouwbaar zouden zijn, als we echt zouden weten 

wat dat is: houden van. Want dan zouden we naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, alleen maar 

goede dingen denken over en doen voor elkaar. En het zou ook goed zijn als we zouden streven naar eenheid 

met de natuur, met het milieu, met de prachtige schepping die God ons in bruikleen heeft gegeven, want dan 

zouden we de aarde niet langer uitbuiten, vernielen, ziek maken, maar nog mooier maken dan ze was in Gods 

droom. 

Zusters en broeders, de eerste lezing is een heerlijke lofzang op de wijsheid, en wat is wijsheid anders dan 

respectvolle kennis en inzicht. De wijsheid die als een speels troetelkind aanwezig was bij de schepping.  

Wat zou het goed zijn als Gods Geest zozeer in ons aanwezig was dat ook wij in heel ons doen en denken 

een speels troetelkind zouden zijn van God die is Vader, Zoon en Geest. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/178-triniteit/13578-heilige-drie-eenheid-c-2022  
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