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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 03-Jul Kerkwijdingsfeest Basiliek  
  11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor & Jozefkoor (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Odiel Lenferink-Laarhuis;  

Gerard en Siny ter Ellen Nijhuis..  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 04-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Elisabeth van Portugal]  
Woensdag 06-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Maria Goretti]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 07-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering    
Vrijdag 08-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 10-Jul 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Volkszang  (Lat./Ned.)  

Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 
 
 
 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 02-Jul 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Riet Engelbertink-Hofhuis; Inge Antvelink-Engelbertink;  

Uitdankbaarheid voor ons 60-jarig huwelijk  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 05-Jun 19:00 Eucharistievering  [H. Antonius Maria Zaccaria]  

Zaterdag 09-Jul 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  (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 (Jes. 66, 10-14c) Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.  
2-de Lezing (Gal.6, 14-18) Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.  
Evangelie (Lc. 10, 1-12. 17-20 of 10, 1-9) Uw vrede zal op hen rusten.  

GEDOOPT ZONDAG 26-JUN-2022  
Georgiusbasiliek: Babette Petersen  

Daantje Petersen  
Joseph Pharell.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN 
Zonrdag 26-Jun Geertruida Maria Odrada (Trudy) van het Reve-Gehring. Zij werd 73 jaar.  

Uitvaartviering was vrijdag 01-jul-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

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

120 JAAR ST.-GEORGIUS / 12½ JAAR BASILIEK ZONDAG 3 JULI 2022 
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.  

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 14DE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders, 
Tweeënzeventig: zoveel leerlingen zendt Jezus per twee uit om zijn komst en zijn Blijde Boodschap aan te 
kondigen. Maar tweeënzeventig leerlingen: waar komen die vandaan? Jezus had toch maar twaalf apostelen? 
Dat is inderdaad zo: er waren twaalf apostelen, maar er waren meer dan honderd leerlingen die Jezus 
volgden. De twaalf apostelen had Hij geroepen om Hem te volgen. Hen wilde Hij opleiden om zijn 
Boodschap uit te dragen wanneer Hij zou terugkeren naar zijn Vader in de hemel. Van de andere leerlingen 
zijn er zeker enkele die je kent, onder meer Stefanus. Enkele weken geleden hoorden we hoe hij dood 
gestenigd werd omdat Hij zijn geloof in Jezus uitsprak. En ook de Emmaüsgangers zijn je zeker niet 
onbekend. Dat zijn de twee leerlingen die na Jezus’ kruisdood ontgoocheld onderweg waren naar Emmaüs, 
en die de verrezen Jezus pas herkenden toen Hij tijdens het avondmaal het brood nam, er de zegen over 
uitsprak, het brak en gaf aan hen, alles precies zoals Hij dat drie dagen voordien op het laatste avondmaal 
gedaan had. En op Pinksteren hoorden we dat de toegestroomde massa tot hun verbazing de apostelen en de 
andere leerlingen hoorden spreken in hun eigen taal. De heilige Geest was immers niet alleen neergedaald 
over de apostelen, maar over alle honderdtwintig aanwezigen in de bovenzaal waar ze verbleven na Jezus’ 
hemelvaart. 
Samengevat: die tweeënzeventig leerlingen die door Jezus uitgezonden worden zijn geen uitvindsel van de 
evangelist Lucas. Het zijn mensen die zozeer door Jezus’ Boodschap van liefde en vrede worden 
aangesproken dat ze Hem blijvend volgen. Nu worden ze zelf uitgezonden, en het lijkt wel alsof dat vandaag 
gebeurt, want ook nu is de oogst groot, maar zijn er weinig arbeiders. Er zijn te weinig leerkrachten in de 
scholen, te weinig verplegers en zorgpersoneel in de woonzorgcentra, te weinig arbeiders en bedienden in de 
horeca, de ziekenhuizen, de fabrieken, de luchthaven. Te weinig politie, te weinig soldaten, te weinig dit en 
te weinig dat. 
En de gelijkenis met de tijd van Jezus stopt daar niet mee, want Hij zegt: ‘Ik zend u als lammeren onder de 
wolven’, en ook dat is vandaag heel herkenbaar in de agressiviteit van ontevreden mensen, in de vijandige 
polarisatie, in de afgrijselijke oorlog in Oekraïne en in zoveel andere landen. ‘Neem geen beurs mee en geen 
reiszak’, zegt Jezus ook, en ook dat is vandaag zeer van toepassing, al heeft Jezus het zeker niet zo bedoeld. 
Maar we weten dat, als je vandaag niet voorzichtig en oplettend bent, de kans niet onbestaande is dat je 
zonder beurs en zonder reiszak thuiskomt. 
‘Laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis’, geeft Jezus als opdracht. Dat waren ook zijn eerste woorden 
na zijn verrijzenis. ‘Vrede zij u’, zei Hij toen tot zijn leerlingen, en die vrede moeten zij ook uitdragen. Een 
vrede waar ook wij moeten aan werken. Vrede voor mensen in oorlog en voor mensen in nood. Vrede voor 
arme mensen en zieke mensen. Vrede voor mensen in onderlinge vijandschap. Vrede voor kansloze mensen, 
voor vluchtelingen, voor gevangenen. Vrede voor iedereen. Alleen dan is het Rijk Gods nabij. Het Rijk van 
liefde, vrede en gerechtigheid. Het Rijk dat de duivels van egoïsme, onverschilligheid, onrecht en geweld 
uitdrijft. Om dat Rijk te verkondigen worden de tweeënzeventig leerlingen uitgezonden en worden ook wij 
geroepen. 
In de eerste lezing zegt God de Heer: ‘Zoals een moeder haar kind vertroetelt, zo zal Ik u troosten.’ Nergens 
anders wordt de liefde van God voor ons, mensen, zo mooi in beeld gebracht als in dat beeld van 
liefhebbende moeder voor haar kind. En ook al zijn we wel eens stoute kinderen, kinderen die niet willen 
luisteren, dwarse kinderen, koppige kinderen, toch blijft God ons vertroetelen. Dat ervaren we elke week 
wanneer we hier samenkomen en luisteren naar de woorden van God, van Jezus, waardoor we ons dankbaar 
voelen omdat God zo’n liefdevolle Vader en Moeder is. 
Zusters en broeders, de vakantie is nog maar een paar dagen oud, dus hebben we een zee van tijd om 
dankbaar te zijn, en zoals die tweeënzeventig leerlingen op weg te gaan om te getuigen van Gods liefde en 
van onze dankbare blijdschap om die liefde. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/93-14/13585-14e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
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