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JAAR C
WEEK 1

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (1 Kon. 19, 16b. 19-21) Elisa stond op en volgde Elia.
2-de Lezing (Gal. 5, 1. 13-18)
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Evangelie (Lc. 9, 51-62)
Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.
Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.

ONLANGS OVERLEDEN
Herman Bruins; Martin Snuverink: Betsy Masselink-Kottink; Rie Geerdink-Kuipers.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 25-Jun 18:00

Vormselviering

The Lord’s Choir
Mgr. Woorts; Mgr. Woolderink

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
28-Jun 19:00 Eucharistievering
Zaterdag

02-Jul

18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Ireneus]
14de Zondag door het Jaar
Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
26-Jun 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Mgr.
Woolderink
Georgiuskoor (Ned.)
MEDEDELINGEN
Misintenties:
Maria
Apolonia
Cornelia
Verstege-Volwater;
Dominicus
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen teGerrit
verkrijgen
bij deVerstege;
gastvrouwen in de pastorie.
Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
OVERIGE VIERINGEN
Maandag
27-Jun 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[H Cyrillus van Alexandrië]
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Woensdag 29-Jun 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[HH. Petrus en Paulus] Hoogfeest
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
•Donderdag
Gevonden30-Jun
voorwerpen:
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[HH. Eerste Martelaren van Rome]
Deze
liggen
rechts
achter
in
de
kerk.
Daar
kunt
u
ze
eventueel
ophalen.
Vrijdag
01-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
• Boodschappenmand: U Eerste
kunt ieder
weekend
de kerk Het
en door
deHart
week
aan
de pastorie
vrijdag
van deinmaand;
Heilig
van
Jezus
(als de gastdames aanwezig
zijn) boodschappen
enveloppe
met inhoud geven, waarvoor dan brood
Misintenties:
Frans vanen
Lint;
Eef Timmermans.
en
melk
gekocht
kunnen
worden.
Dit
is
een
project
van
de
gezamenlijke
kerken van Almelo en bestemd
Zondag
03-Jul Kerkwijdingsfeest Basiliek
voor gezinnen die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt,
dan door geld te storten op bankrekening
11:00
Mgr.help
Woolderink
NL29 RABO 0102 1592 54Georgiuskoor&Jozefkoor
t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder bedrag is welkom.
(Lat./Ned.)
We moeten onze naaste helpen.
Die opdrachttijdens
geldt voor
allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Kinderwoorddienst
dezeons
viering.
Canisius

120 JAAR ST.-GEORGIUS / 12½ JAAR BASILIEK
70-STE VERJAARDAG VICARIS WOOLDERINK

ZONDAG 3 JULI 2022

MISDIENAARS

ZONDAG 3 JULI 2022

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.

COLLECTE

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
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PREKEN ONLINE

Zusters en broeders,
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie lijkt beklemtoond te worden dat je geen vrijheid meer hebt als
God de Heer je roept. Wanneer Elisa eerst afscheid wil nemen van zijn ouders vóór hij Elia volgt, zegt die
dat hij hem niet meer nodig heeft. En wie Jezus wil volgen moet dat onmiddellijk en onvoorwaardelijk doen,
dus geen afscheid nemen van zijn huisgenoten, en zelfs zijn vader niet gaan begraven, want wie ‘omziet naar
wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.’ Te nemen of te laten, kiezen of delen, dat is wat Elia
en Jezus lijken te zeggen.
Dat lijkt keihard en mensonvriendelijk, maar het sluit wel direct aan bij de werkelijkheid van ons leven.
Want ook wij hebben heel dikwijls te maken met ‘te nemen of te laten’, en ‘kiezen of delen’. In onze relatie
kunnen we tegen de man of vrouw met wie we samenleven niet zeggen: ‘Ik zal een beetje van je houden,
want er zijn nog mensen met wie ik samenwoon.’ Als werknemer kan je tegen je werkgever niet zeggen: ‘Ik
zal een beetje voor je werken, en voor de rest werk ik voor de concurrentie.’ En ben je student, dan kan je
niet zeggen: ‘Ik zal een beetje studeren, en ik ga me vooral goed amuseren.’ Je kan niet rijden met een stukje
van een auto, je kan een veld niet omploegen met een tractor met alleen maar een trekhaak. Je kan dus
situaties blijven opsommen waarmee je constant met ‘alles of niets’ geconfronteerd wordt. Het hoort zelfs tot
de essentie van een mensenleven. Immers, een vrouw kan niet een beetje zwanger zijn, een baby’tje kan niet
een beetje geboren worden en een beetje dood zijn is ook onmogelijk.
En zo kan je evenmin Jezus maar een beetje volgen, want dan ben je geen christen. Vandaar zijn strenge
reactie tegen Jacobus en Johannes die Hem vragen het vuur van de hemel af te roepen over het Samaritaanse
dorp dat Hem geen verblijfplaats gunt. Wraak sluit immers helemaal niet aan bij zijn boodschap van liefde,
vrede en gerechtigheid voor iedereen, zelfs voor je vijanden. Het is voor die boodschap dat Jezus een
volledige inzet vraagt. Een inzet voor het Rijk van God waar je niet rijk van wordt, maar die je ook niet mag
uitstellen. ‘Laat de doden hun doden begraven’, zegt Jezus, en dat moeten we natuurlijk niet letterlijk
verstaan, want doden kunnen andere doden niet begraven. Met die doden bedoelt Hij de velen die Hem niet
willen volgen, zoals schriftgeleerden en farizeeën die zich vastklampen aan het verleden, en die helemaal niet
willen horen van zijn boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid. Ze slaan hun hand alleen aan hun eigen
ploeg, en zien om naar wat achter hen ligt, en dat is de wet van Mozes. Alleen die willen ze aanvaarden, en
wie het anders ziet, moet eraan.
Wat Jezus zegt, geldt natuurlijk ook voor ons. Als we Hem willen volgen, als we dus echt christen willen
zijn, moeten we ons ook echt inzetten voor zijn enige gebod: Bemin God bovenal en uw naaste zoals uzelf.
We kunnen dus niet zomaar een klein beetje van God houden. God die onze Schepper is, onze Vader en
Moeder. God die in de persoon van Jezus onder ons heeft gewoond en ons heeft geleerd wat de kern is van
zijn schepping, en dat is liefde. Voor God, voor onszelf, voor onze naasten. Niet een beetje, maar alles, zeker
niet niets. Alleen als we dat doen, slaan we de hand aan de ploeg en bouwen we mee aan het Rijk van God.
Niet met grote woorden en daden, maar met oprechtheid, aandacht, zachtheid, geduld, barmhartigheid.
Zusters en broeders, niemand verplicht ons daartoe. Dat komt uitdrukkelijk tot uiting in de lezingen. ‘Ik heb
je tot niets verplicht’, zegt Elia tegen Elisa, en in het evangelie zegt Jezus wel wat het inhoudt Hem te
volgen, maar Hij verplicht niemand dat te doen. Dat is zo duidelijk dat Paulus jaren later in zijn brief aan de
Galaten schrijft: ‘Voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn.’
Dat is wat we zijn: vrije mensen die ervoor gekozen hebben Jezus te volgen. Maar Hij maakt ons duidelijk
dat dit meer is dan elke zondag naar de mis komen, en meer dan een gebedje en een kaarsje. Het is Hem
volgen in woorden en in daden, door te leven naar zijn enige gebod van liefde voor God, voor onszelf en
onze naasten. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/92-13/13583-13e-zondag-door-het-jaar-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

