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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 24-Jul 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr Woolderink Georgius (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis: Ben Nobbenhuis.  
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater; Gerrit Dominicus Verstege;  

Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 25-Jul 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Jacobus]  Feest  
Woensdag 27-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Titus Brandsma]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 28-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 29-Jul 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  [H. Marta]  

Zondag 31-Jul 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
 
 
 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 23-Jul 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties:   

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 26-Jul 19:00 Eucharistieviering  [HH. Joachim en Anna]  

Zaterdag 30-Jul 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./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 (Gen. 18, 20-32) Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik spreek.  
2-de Lezing (Kol. 2, 12-14) God heeft u met Hem weer levend gemaakt. Hij heeft ons al onze zonden vergeven.  
Evangelie (Lc., 11, 1-13) Vraagt en u zal gegeven worden.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Rie Geerdink-Kuipers; Trudy van het Reve-Gehring.  

NIEUWS VAN DE KINDERWOORDDIENST  
 
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.  

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 17DE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
Zusters en broeders,  
 
Het is duidelijk dat bidden centraal staat in de lezingen, en het is ook duidelijk dat God luistert naar mensen 
die blijven aandringen. Het verhaal van Abraham is daarvan een prachtig voorbeeld. Wat Abraham doet, 
lijkt trouwens niet meer echt op bidden, maar veeleer op sjacheren. Maar hoe dan ook, God de Heer wil zijn 
bede involgen. In het evangelie beklemtoont ook Jezus dat je met aandrang moet blijven bidden;  
‘Vraag en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en er zal worden opengedaan’, belooft Hij. 

En daarbij kunnen we ons afvragen of wijzelf ook geven wat we beloven. ‘Ik wil je man, je vrouw zijn en ik 
beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid’ 
beloven we in een relatie, en dat zijn heel mooie woorden, maar wordt die belofte ook gehouden?  
En er wordt ons ook zoveel beloofd in de politiek, in de reclame, op het werk, in het bedrijfsleven. Overal en 
in alle omstandigheden hoor je niets anders dan goed, gezond, ontspannend, voordelig, en nog zoveel 
andere beloftes, maar is het allemaal waar? Levert de werkelijkheid  niet dikwijls stenen in plaats van brood, 
slangen in plaats van vissen, en schorpioenen in plaats van eieren? Of wordt ons in de werkelijkheid zelfs 
helemaal niets aangeboden, en gaat het alleen maar om valse beloftes? 

Misschien hebben we dat gevoel ook dat God ons niet geeft wat we biddend vragen. Maar het is daarbij niet 
uitgesloten dat we niet echt goed beseffen hoe Jezus ons heeft leren bidden. Om te beginnen leert Hij ons 
dat God niet ver en hoog van ons vandaan is,  maar dat Hij onze Vader is. Dat we dus zijn kinderen zijn, en 
welke vader zal zijn kind een steen geven in plaats van een brood? En Jezus heeft ons vooral ook geleerd 
dat we eerst onze hemelse Vader toewensen dat zijn naam geheiligd wordt en zijn wil op aarde even 
vanzelfsprekend uitgevoerd wordt als in de hemel, zodat de wereld een Rijk van liefde, vrede en vreugde 
wordt. Dat vragen we dus eerst in ons gebed, en pas dan bidden we voor onszelf: voor dagelijks brood, dus 
niet voor rijkdom en bezit, maar voor eenvoudig levensonderhoud. En verder vragen we dat we fouten van 
anderen zouden kunnen vergeven, zodat onze Vader ook onze fouten kan vergeven. En we vragen ook dat 
Hij ons niet in beproeving zou brengen: de beproeving dat we twijfelen aan ons geloof, of dat we moeten 
kiezen tussen goed en kwaad. Of dat we in zulke zware beproevingen zouden komen dat we net als Jezus 
zouden bidden: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Verlos ons van al dat kwaad, leert 
Jezus ons daarom bidden. 

Maar God verlaat ons niet, ook al hebben we wellicht meer dan eens dat gevoel. God is immers een 
liefhebbende Vader en Moeder. In de eerste lezing hoorden we dat Abraham helemaal niet tot dat inzicht 
gekomen was. Volgens hem is God een wraakzuchtige heerser die genadeloos inbeukt op hen die zijn wil 
niet volgen. Dus smeekt hij dat God Sodom en Gomorra niet zou vernietigen, terwijl God helemaal niets van 
zo’n vernietiging gezegd heeft. Maar hoe dan ook, zo’n straffende, onbarmhartige God is bij Jezus 
ondenkbaar. Zijn en onze Vader is liefde, vrede en vreugde, en tot Hem kunnen we als kinderen vol 
vertrouwen bidden. 

Zusters en broeders, misschien zijn we geen echte, geen goede bidders. Misschien bidden we maar heel 
zelden. Het zou goed zijn als we ons aan Jezus zouden spiegelen. Hij bad elke dag tot zijn Vader in de 
hemel. En ook aan de apostelen kunnen we ons spiegelen. ‘Heer, leer ons bidden’, vroegen ze. We zingen 
die vraag ook in een prachtig lied: ‘Laat ons bidden in de stilte van ons hart. Dat de Vader ons daartoe 
bezielen mag.’ Het zou goed zijn als die bezieling op ons zou inwerken, zodat we in de diepste stilte van 
ons hart om Gods liefde, vrede en vreugde zouden bidden voor ons en voor al onze medemensen, want Hij 
is ons aller Vader. Amen. 

 
Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/96-17/13592-17e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
 
 
 
https://preken.be/c/door-het-jaar/95-16/13589-16e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
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