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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Gen. 18, 1-10a) Heer, ga uw dienaar niet voorbij.
2-de Lezing (Kol. 1, 24-28)
Het geheim, dat verborgen was voor alle eeuwen, is nu geopenbaard aan zijn heiligen.
Evangelie (Lc. 10, 38-42)
Marta ontving hem in haar woning; Maria heeft het beste deel gekozen.

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

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 16-Jul 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Eijk

Jozefkoor (Lat./Ned.)
Jaargedachtenis:
Misintenties: Johannes Albertus Blaaupot en Sophie Blaaupot-Fieten; Opa Tocca Blaaupot;
Vera Meyer-Blaaupot; Maria Brugmans-Kugchel; Betsy Spijker-Blaaupot; Jill Albers;
Mineke Moes-Blaaupot; Robert Blaaupot.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
19-Jul
Zaterdag

23-Jul

Géén Viering
18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
17-Jul 11:00 Eucharistieviering
MEDEDELINGEN
Vicaris Cornelissen Georgius (Ned.)
•Jaargedachtenis:
Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties:
Eef Timmermans;
Gerard
enMariakapel.
Netty Krosse-Hutjes; Judith en Willy Ebbing;
Kleine kaarsjes
staan in geringe
mate Krosse
wel in de
Uit dankbaarheid.
VIERINGEN
•OVERIGE
Intentieboek:
Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Maandag
18-Jul
Géén Viering
waarin u uw noden en/of intenties
uit dankbaarheid kunt schrijven.
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament [H. Apollinaris]
•Woensdag
Gevonden20-Jul
voorwerpen:
Donderdag
21-Jul
Géén
Viering
[H. Laurentius van Brindisi]
Deze liggen
rechts achter in
de kerk.
Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Vrijdag
22-Jul
Géén
Viering
Maria
Magdalena]
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de[H.
week
aan
de pastoriefeest
Zondag
(als de gastdames
24-Jul 11:00
aanwezig
Eucharistieviering
zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Mgr. Woolderink
(Lat./Ned.)
en melk gekocht kunnen worden.
Dit is een projectGeorgiuskoor
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.
NIEUWS
VAN DE KINDERWOORDDIENST
We moeten onze naaste
helpen.
Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
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
Zusters en broeders,

Als we bezoek krijgen, is de kans groot dat we ons daarover vragen stellen. Hoe gaan we die mensen ontvangen?
Bieden we hun een hapje en een tapje aan, en wat bieden we aan, want niet iedereen eet en drinkt hetzelfde. Waarover
gaan we praten? Gaan we niet vergeten naar hen te luisteren? Wat gaan zij vertellen? Iets wat we allang weten of iets
wat we niet weten? Gaan zij ook naar ons luisteren, of alleen aandacht hebben voor hun eigen verhaal? Het zijn
allemaal vragen die op onzekerheid wijzen. We willen het goed doen, maar we weten niet precies hoe we dat moeten
doen.
Daar blijkt Abraham helemaal geen last van te hebben. Wanneer hij op het heetst van de dag aan de ingang van zijn
tent zit te dommelen, ziet hij ineens drie onbekende mannen naderen. Hij stelt zich daar geen vragen bij, maar schiet
onmiddellijk in gang. Hij gaat hen tegemoet, buigt voor hen, biedt zijn gastvrijheid aan, en zal voor vers eten en
drinken zorgen. En wanneer de drie mannen een tijdje later van het eten genieten, blijft hij bij hen in de buurt, zodat hij
hen bij de minste wenk kan bedienen.
Wellicht getuigt Abrahams handelen van een gastvrijheid die wij in onze cultuur niet kennen. Die steunt immers heel
sterk op afspraken, en daar is in wezen niets fout aan. Maar toch moeten wij ons afvragen of wij, net als Abraham, ook
gastvrij zijn voor vreemdelingen, en zo ja, of dat voor alle vreemdelingen is. De voorbije maanden werden duizenden
Oekraïners zeer goed opgevangen toen ze als vluchtelingen ons land binnenkwamen. Velen kwamen bij families
terecht die hen vol liefde opvingen, er werden grote en dure nooddorpen voor hen gebouwd, ze kregen taallessen om te
kunnen integreren, en duizenden kinderen konden makkelijk naar school gaan. Maar werden er de voorbije jaren ook
Afrikaanse en Aziatische vluchtelingen in gezinnen opgevangen, en werden er ook voor hen nooddorpen gebouwd? Ik
vermoed van niet, want velen onder hen moeten dagen en nachten op straat doorbrengen.
Hangt dat gebrek aan gastvrijheid samen met onze cultuur, of zijn er ook andere oorzaken? Dat is zeker niet uit te
sluiten. De voorbije jaren vergeten immers meer en meer mensen, en zeker jongere mensen, echt te leven, omdat ze
verslaafd zijn aan bezigheden die echt contact met hun medemensen onmogelijk maken. Hun aandacht en hun
belangstelling gaat immers zo goed als volledig uit naar wat er te beleven valt op en via iPad, smartphone, Instagram,
twitter, tinder, YouTube, Tik Tok en nog zoveel andere sociale media die helemaal niet sociaal zijn, integendeel. Het
gevolg is dat die verslaving aandacht en gastvrijheid voor anderen gewoon onmogelijk maakt
‘Kies het beste deel’, brengt Jezus daar in het evangelie tegen in. Samen met zijn apostelen is Hij in Bethanië te gast bij
Marta en Maria, de zussen van Lazarus, de man die door Hem uit de dood werd opgewekt. Marta werkt zich te pletter
om voor de gasten te zorgen, terwijl Maria, ‘gezeten aan de voeten van Jezus, naar zijn woorden luistert.’ En dan speelt
zich een tafereel af dat heerlijk herkenbaar is, omdat het zich vaak ook onder ons afspeelt. Marta is ontevreden omdat
haar zus haar niet helpt, en ze speelt daarover niet zelf op tegen haar, maar zegt tegen Jezus dat Hij dat moet doen.
‘Zeg haar dat zij mij moet helpen’, zegt ze. En dat is wat ook wij wel eens doen: iemand anders voor onze kar spannen
om gelijk te krijgen. Maar Marta vangt bot, want Jezus zegt dat er maar één ding nodig is, en dat is het beste deel,
namelijk luisteren naar zijn woorden.
Zusters en broeders, de lezingen van vandaag, vooral het evangelie, doen ons nadenken over het zoeken naar
evenwicht tussen tijd en geen tijd, tussen altijd druk bezig zijn, en aandacht hebben voor onze medemensen. Tijd voor
nieuwe dingen, die pas interessant worden als we er aandacht voor hebben. Tijd voor het schone, voor de natuur, voor
Gods heerlijke schepping. En natuurlijk ook tijd voor elkaar, met daarbij dat éne woord van Jezus, en dat is: kiezen
voor het beste deel, en dat is in alle omstandigheden luisteren naar zijn woorden van liefde, vrede en gerechtigheid, en
ze ook uitvoeren. Als we dat doen, zijn we automatisch belangloos gastvrij, en hebben we tijd en aandacht voor onze
medemensen. En dan maken we van deze heerlijke zomervakantie inderdaad een heerlijke tijd. Een tijd die ons dichter brengt
bij God en bij elkaar. Amen.

Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/95-16/13589-16e-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

