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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Deut. 30, 10-14)
2-de Lezing (Kol. 1, 15-20)
Evangelie (Lc. 10, 25-37)

Het woord is dicht bij u. Gij kunt het volbrengen.
Door Hem en ín Hem is alles geschapen.
Wie is mijn naaste ?

ONLANGS OVERLEDEN
Martin Snuverink; Rie Geerdink-Kuipers; Betsy Masselink-Kottink; Trudy van het Reve-Gehring..

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 09-Jul 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

The Lord’s Choir (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
12-Jul
Zaterdag

16-Jul

Géén Viering
18:30 Eucharistieviering
Mgr. Eijk

Jozefkoor (Lat./Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
10-Jul 11:00 Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Volkszang (Lat./Ned.)
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Jaargedachtenis: Hans Kienhuis; Tonny Niemeijer.
Kleine kaarsjes
staan
in geringe mate wel
in de Mariakapel.
Misintenties:
.Ouders
Verstege-Volwater;
Gerard
Krosse en Netty Kreosse-Hutjes
Zondag
10-Jul Na de viering Columbarium: bijzetting Ita Luchtmeijer-Martina.
• Intentieboek: Achter in de kerk bijMariakapel:
het Maria altaar ligt
een intentieboek,
aanbrengen
plaquette
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
O
VIERINGEN
• VERIGE
Gevonden
voorwerpen:
Maandag
11-Jul
Viering
[H. Benedictus]
Deze liggen rechts achter Géén
in de kerk.
Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Woensdag 13-Jul 19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament [H. Hendricus]
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Donderdag 14-Jul
Géén Viering
[H. Camillus de Lellis]
(als de gastdames
zijn)Viering
boodschappen en enveloppe met[H.
inhoud
geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
15-Jul aanwezig
Géén
Bonaventura]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
17-Jul
11:00
voor gezinnen
die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Cornelissen
Georgiuskoor
NL29 RABO 0102 1592 54Vicaris
t.n.v. “De
Boodschappenmand”.
Ieder(Ned.)
bedrag is welkom.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.

NIEUWS VAN DE KINDERWOORDDIENST

Canisius

In de zomervakantie zal er geen kinderwoorddienst zijn. Wel zullen er elke week
werkboekjes met kleurplaten en puzzels achterin de kerk liggen.
Deze mogen de kinderen meenemen om in te werken.
Er is een boekje voor elke week. mocht je op vakantie gaan, dan mag je ook het
boekje van de weken dat je op vakantie bent meenemen.
Wij wensen jullie veel plezier met de kleurplaten en de puzzels.
Allemaal een fijne vakantie en weer tot ziens op zondag 4 september
Hartelijke groeten van de werkgroep Kinderwoorddienst.

•
•

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
‘Als gij de stem van de Heer uw God hoort,
moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden.’

Zusters en broeders, dat zijn woorden van Mozes in de eerste lezing, en we moeten ons daarbij de vraag stellen of wij
de stem van God inderdaad horen, en of we ze willen horen. Want de stem van God, dat is niet God zelf die in onze
oren komt toeteren, maar dat is de stem van de mensen met wie we leven, die we ontmoeten, die om aandacht of om
hulp vragen. Dat is de stem van onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze buren, onze collega’s,
en ga maar door. Willen we hun stem horen? Willen we zelfs maar luisteren naar wat ze zeggen? Of zijn we zozeer met
onszelf bezig dat we zelfs niet horen dat ze iets zeggen? En als iemand om aandacht of om bijstand vraagt, willen wij
dat horen? Want om dat te kunnen doen, moeten we, zoals de wetgeleerde in het evangelie zegt, van God houden met
heel ons hart en heel onze ziel, met al onze krachten en al ons verstand, en van onze naasten als van onszelf. Alleen
dan kunnen we naar hen luisteren, en beseffen dat God spreekt door hun stem.
Mozes zegt ook: ‘De geboden zijn niet te zwaar en ze liggen niet buiten uw bereik.’ Inderdaad, onze naasten zijn niet
buiten ons bereik, ze zijn niet in de hemel en ook niet over zee, maar dicht bij ons, en ze zijn deel van onze wereld. En
die geboden zijn ook niet zwaar. God eist geen onmogelijke dingen van ons, integendeel, wat Hij ons vraagt, maakt
ons leven en de wereld leefbaar. We zien in Oekraïne en in andere landen wat er gebeurt als er niet naar Gods geboden
wordt geluisterd. Dan wordt het land onleefbaar, dan raast de dood in kogels en raketten door de lucht, dan worden
winkelcentra, huizen, scholen, klinieken, kortom, dan wordt alles vernietigd en onleefbaar. Dan telt niets of niemand
nog mee. Dan is er geen liefde onder de mensen en geen zorg voor elkaar. Dan is er geen respect voor anderen. Dan
heeft ontrouw de plaats ingenomen van trouw en haat de plaats van liefde.
Hoe anders het kan, horen we in de parabel die Jezus in het evangelie vertelt, een van de mooiste en ook bekendste van
de vele parabels, waarbij we ons telkens spontaan afvragen in wie wij ons graag herkennen en in wie we ons niet
willen herkennen. Ik ben er zeker van dat we ons vandaag niet in de priester en de leviet willen herkennen. Nochtans
doen ze volgens de wet eigenlijk niets verkeerd. Immers, als priester en leviet moeten ze volledig rein zijn voor hun
taak in de tempel. Als ze de gekwetste man helpen, moeten ze zijn kwetsuren verzorgen en zijn ze dus niet meer
volledig rein. Vandaar dat ze met een boog om hem heen lopen, want als ze ver genoeg van hem afblijven, worden ze
zeker niet onrein. En zo laat Jezus duidelijk zien dat de wet de naastenliefde onmogelijk kan maken, terwijl God alleen
maar liefde is, en die liefde staat altijd boven de wet. Dus hadden die priester en die leviet de gekwetste man wel
moeten helpen, en hun religieuze taak even moeten uitstellen.
De parabel is nog meer opmerkelijk door het feit dat de man geholpen wordt door een Samaritaan, terwijl Joden en
Samaritanen elkaar haten als de pest. Joden vinden Samaritanen immers afvalligen die afgoden aanbidden, en
Samaritanen weten zich diep geminacht door de Joden. Maar de Samaritaan in de parabel stelt zich geen enkele vraag,
integendeel, hij verzorgt de gekwetste man echt grondig, en het blijft daar niet bij: hij brengt hem naar een herberg
waar hij verder voor hem zorgt, en de waard de volgende morgen twee denariën, dus twee daglonen, geeft om verder
voor de man te zorgen, en als dat niet genoeg is, zal hij bij zijn terugkomst bijbetalen.
Zusters en broeders, die Samaritaan is een heel sterk voorbeeld van iemand die luistert naar de stem van God. De stem
van liefde, vrede en gerechtigheid voor iedereen, dus ook voor je vijand. Precies wat Jezus ook zegt: Bemin je vijand.
Een uitspraak waar wij het zeker niet makkelijk mee hebben. Maar ik denk dat we het niet alleen daar moeilijk mee
hebben, want hoe staan wij tegenover vreemdelingen en vreemden? Nemen wij het even sterk voor hen op als die
Samaritaan voor die gekwetste Jood? In de tweede lezing zegt Paulus dat Jezus aan het kruis zijn bloed heeft vergoten
om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Brengen wij veel terecht van die verzoening, en spannen we ons daar
even sterk voor in als die Samaritaan? Laten we bidden dat we dat inderdaad zouden doen. Dat we dus echt zouden
luisteren naar de stem van God die spreekt door onze medemensen. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/94-15/13588-15e-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
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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

