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JAAR C
WEEK 4

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Gen. 14,18-20) Hij bood brood en wijn aan.
2-de Lezing (1 Kor. 11, 23-26) Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.
Evangelie (Lc. 9, 11b-17)
Allen aten tot zij verzadigd waren.

ONLANGS OVERLEDEN
Nel van der Veerdonk-Bruggeman; Herman Bruins; Martin Snuverink: Betsy Masselink-Kottink;
Rie Geerdink-Kuipers.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 18-Jun 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
21-Jun 19:00 Eucharistievering
Zaterdag

25-Jun 18:00 Eucharistieviering
Mgr. Woorts

Vormselviering
The Lord’s Choir (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
19-Jun 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties: Eef Timmermans; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Hans Kienhuis.
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
OVERIGE VIERINGEN
Maandag
20-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H. Aloisius Gonzaga]
• Intentieboek:
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Maria
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Vrijdag
24-Jun
Eucharistieviering
[Heilig Hart van Jezus] Hoogfeest
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Zondag
26-Jun 11:00 Eucharistieviering
13-de Zondag door het Jaar
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ST.-G
EORGIUS
12½ JAAR
ASILIEK geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor
ZONDAG
3 JULI 2022
Canisius

70-STE VERJAARDAG VICARIS WOOLDERINK
Na twee coronajaren hopen we op 3 juli weer de goede gewoonte van een parochiezondag voort te zetten.
Dit willen we graag met elkaar vieren en nodigen iedereen na de Heilige Mis van 11.00 uur uit voor een
hapje en drankje in de tuin van de pastorie.

MISDIENAARS

COLLECTE

ZONDAG 3 JULI 2022

Op zondag 3 juli zal in de Georgiusbasiliek gecollecteerd worden voor de misdienaars die op 25 september
hun jaarlijkse feestje hebben. Zij staan elk weekend, door de week en bij uitvaarten klaar om te assisteren
tijdens de vieringen. Bij het uitgaan van de kerk zullen misdienaars met een mandje klaarstaan om uw gaven in
ontvangst te nemen. Alvast hartelijk dank namens de misdienaars en acolieten.

•
•

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

PREKEN ONLINE

B LAD 2
HEILIGE SACRAMENT

Zusters en broeders,
Vandaag vieren we Sacramentsdag. Eigenlijk is dat de feestdag van de zeven sacramenten, waarvan de
meeste ons christelijk leven bepalen. Dat begint met het doopsel, het eerste sacrament dat we ontvangen.
Later ontvangen we het vormsel, en de eucharistie vieren we elke week. Vroeger spraken we van de biecht,
nu heet dat verzoening, maar dat sacrament lijkt een beetje in de vergeethoek beland te zijn. Zijn we er ons
misschien onvoldoende van bewust dat we soms dingen uitspoken die botsen met Jezus’ gebod van liefde,
vrede en gerechtigheid? Ook het volgende sacrament, het huwelijk, is minder verspreid van vroeger.
Vandaag leven koppels immers dikwijls gewoon samen, en zijn er ook heel wat nieuwe soorten relaties waar
niet direct aan een huwelijk gedacht wordt. Ook de ziekenzalving lijkt minder verspreid dan vroeger. En ten
slotte is er de wijding, en dat is een sacrament dat alleen priesters en diakens ontvangen.
Misschien is het goed de zeven sacramenten nog eens op een rijtje te zetten. Het gaat dus om het doopsel, het
vormsel, de heilige eucharistie, de biecht of de verzoening, het huwelijk, de ziekenzalving en de wijding.
In de viering van vandaag ligt de nadruk volledig op het sacrament van de eucharistie. Dat merk je in de
lezingen. In de eerste lezing biedt de priester-koning Melchisedek als teken van vrede en gastvrijheid brood
en wijn aan Abraham aan. In tweede lezing herkennen we de woorden die we tijdens de consecratie horen.
Ze komen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En in het evangelie vertelt Lucas het verhaal van
de broodvermenigvuldiging, waarbij Jezus direct aansluit bij zijn woorden die we in de tweede lezing
hoorden. ‘Doe dit om Mij te gedenken’, zei Hij toen. En nu zegt Hij: ‘Geef gij hun maar te eten.’
En hiermee wordt de diepgang van de wekelijkse viering geformuleerd. ‘Doe dit om Mij te gedenken’
betekent niet: Blijf naar de heilige mis komen’, maar ‘Blijf breken en delen.’ Want dat deed Jezus, en Hij
vraagt ons dat ook te doen. Hij brak altijd met zichzelf en zijn eigen gemak om zich aan anderen te geven
Aan rijken en armen, zieken en gezonden, farizeeën en tollenaars, vrienden en vijanden: voor allen had Hij
aandacht, en Hij vroeg daar nooit iets voor in de plaats. Breken en delen, dat is wat Hij deed en alleen als we
dat ook doen, gedenken we Hem. Want Hem gedenken betekent zijn weg gaan van liefde, vrede en
gerechtigheid voor alle mensen.
Dat vraagt Hij in het evangelie ook aan zijn apostelen. Zo’n vijfduizend mannen zijn Hem tot in de woestijn
gevolgd, om te luisteren naar zijn Boodschap van liefde en vrede, en tegen de avond krijgen ze honger. Maar
hoe geef je hun te eten? Praktijkgericht als ze als vissers zijn, stellen de apostelen voor hen naar de
omliggende dorpen te sturen, waar ze eten kunnen kopen en ook kunnen overnachten. Waarop Jezus
reageert: ‘Geef gij hun maar te eten.’ Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vinden de apostelen,
want ze hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen.
Vijf broden en twee vissen voor vijfduizend hongerige mannen: menselijk gezien kan dat niet. Maar Jezus
laat zien dat er met heel weinig toch heel veel gedaan kan worden, onder voorwaarde dat je het in Gods
handen legt. Dus ‘nam Hij de vijf broden en twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen uit over
uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen’, die ze onder de menigte moesten verdelen.
En zo zien we wat breken en delen letterlijk kan betekenen, en zien we ook wat Jezus bedoelt wanneer Hij
zegt: ‘Doe dit om Mij te gedenken.’ Dat is de diepgang van de eucharistie: geen grote, woorden, geen geroep
en geschreeuw, geen haastig wachten op het einde van de viering, maar luisteren naar Jezus’ woorden, en
zijn daden van liefdevol breken en delen tot de onze maken in heel ons doen en denken.
Zusters en broeders, als we Sacramentsdag echt willen vieren, moeten we er echt werk van maken, zodat de
viering meer is dan bidden en zingen, maar dat ze daden wordt in Jezus’ naam. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/177-sacramentsdag/13580-sacramentsdag-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

