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18DE ZONDAG DOOR HET JAAR JAAR C 

30-JUL-2022 T/M 07-AUG-2022 WEEK 2  
 

 

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 31-Jul 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr Woolderink Georgius (Ned.)  
Jaargedachtenis: Mw. Meneous.  
Misintenties: Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Ouders Pordon-Puhaly.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 01-Aug 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Alfonsus Maria de’Liguori]  
Woensdag 03-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes Maria Vianney]  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 04-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 05-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering    
   Eerste vrijdag van de maand;  Het Heilig Hart van Jezus  
   Misintenties:  Frans van Lint; Eef Timmermans.  

Zondag 07-Aug 11:00 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
 
 
 

ST.-JOZEFKERK 

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

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 02-Aug 19:00 Eucharistieviering  [H. Eusebius van Vercelli]  

Zaterdag 06-Aug 18:30 Eucharistieviering   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (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 GERARDUSKALENDER 2023 ‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT’ €  9,00 

Voorkant Elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen. 
Achterkant Moppen - gedichten – bezinningsteksten – puzzels – informatie  

Te koop bij: Mevr. A. Scherphof-Cress Tel,  0546 825 151 
Lagebeldsweg 31,   7607WE  Almelo 

  

  
LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Pred. 1, 2; 2, 21-23) Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?  
2-de Lezing (Kol. 3, 1 -5. 9- 11) Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.  
Evangelie (Lc. 12. 13-21) En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?  

ONLANGS OVERLEDEN  
Trudy van het Reve-Gehring.  

ABONNEMENT WEEKBERICHT 

U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl  
U ontvangt dan op vrijdagavond het weekbericht voor de komende week in uw mailbox. 

Weekbericht en Noorderlicht zijn ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl


 
 

 

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 18DE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
‘IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid.’ 
 
Zusters en broeders, is het waar wat Prediker zegt? Is alles nutteloos en leeg? Is alle werk, elke inspanning, 
elke inzet ijdel? Kan je dan niets doen om gelukkig zijn? Het is een feit dat ieder van ons problemen kent, 
niet alleen met vreugde en vrede, maar ook met pijn en verdriet, maar is alles daarom ijdel, alles leeg, alles 
nutteloos? 

In het evangelie geeft Jezus daar een antwoord op. Wanneer een man zijn hulp inroept in verband met een 
erfenisruzie met zijn broer, weigert Jezus daarop in te gaan. Wat Hij wel doet  is de reden geven van die 
ruzie, en dat is hebzucht. Hij waarschuwt daar ook uitdrukkelijk voor. ‘Hoed u voor hebzucht, want uw leven 
hangt niet af van bezittingen, ook niet als ze overvloedig zijn’, zegt Hij, en Hij vertelt het verhaal van de rijke 
man met zijn overvloedige oogst, die alleen aan zichzelf en zijn rijkdom denkt, en niet aan de werkelijkheid, 
en die is dat rijkdom geen garantie is op eeuwig leven. 

Het klinkt zo van onze tijd. We kunnen niet ontkennen dat we leven in een wereld waarin rijkdom en bezit 
ontzettend belangrijk zijn. Je valt gewoon achterover als je hoort hoeveel sommige mensen verdienen en 
hoe immens het bezit is van de allerrijksten. Dus heeft Prediker gelijk wanneer hij ingaat tegen die drang 
naar meer en meer, want wat brengt het op? Heel dikwijls meer zorgen dan zorgeloosheid, meer onrust dan 
rust, meer onvrede dan vrede, en daar wordt niemand gelukkig van, terwijl je dat wel wordt van liefde, vrede 
en vreugde. 

‘Hoed u voor bezitsdrang’, zegt ook Jezus, en Hij heeft gelijk. Hoeveel vreselijke ruzies ontstaan er niet 
tussen broers en zussen om een erfenis. En zulke ruzies maken toch niemand gelukkig? Maar Jezus wijst 
bezit en rijkdom niet af. Ook christenen mogen daarvan genieten, zoals ze mogen genieten van vakantie, 
een uitstap, ontspanning. Maar rijkdom en bezit mogen niet het doel van het leven zijn. Ze waarborgen je 
geen enkele zekerheid, zeker niet in verband met lijden, en nog minder in verband met dood. Rijke mensen 
kunnen net zo goed ziek worden als arme mensen, en ze sterven doen ze alleszins. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/97-18/13595-18e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
 
Telt er dan niets mee in het leven? Heeft Prediker dan toch gelijk wanneer hij zegt dat alles ijdel is? Nee, 
zegt Jezus, dat geldt alleen voor ‘iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ En 
hoe word je rijk bij God? Door te leven naar zijn gebod van liefde, vrede en vreugde. Door je niet in jezelf, ie 
bezit en je rijkdom op te sluiten, maar er altijd te zijn voor je medemensen. Dan werk je mee aan het Rijk 
van God, en dat is de hemel op aarde, want het gaat om niets anders dan om liefde, vrede en vreugde, en 
die scheppen een heerlijke wereld voor iedereen. 

Zusters en broeders, de werkelijkheid leert ons wat er gebeurt als hebzucht en eigenbelang heersen over 
de wereld. Dan ontstaan er oorlogen en terrorisme. Dan heeft het leven van anderen geen waarde meer. 
Dan zijn er miljoenen vluchtelingen en honderden miljoenen doodarme mensen. Dan zijn er geen vrijheden, 
geen vrouwenrechten, geen rechten op eigen  geaardheid. Dan wordt de wereld onleefbaar. Gelukkig zijn er 
heel veel mensen die niet meedoen aan zo’n wereld. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er honderden 
superrijken die miljarden wegschenken voor mensen in nood, en wereldwijd zijn er tientallen miljoenen 
mensen die zich vrijwillig inzetten voor de zorg voor ouderen, zieken, gehandicapten en allerlei 

OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET DE TWENTSE PROCESSIE ZATERDAG 27-AUG-2022 

Op zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart van de Twentse Processie naar Kevelaer 
plaats. Dit jaar voor de 150e keer. Het vertrek is ’s morgens vanuit verschillende plaatsen om onze 
Hemelse Moeder Maria te eren en dank te brengen in dit bijzondere genadeoord. Vanwege  deze 150e 
keer gaat, naast Pastoor Janssen en pater Hofstede uit Zenderen, ook hulpbisschop Hoogenboom mee. 

Programma:  
±7.00 uur Vertrek per touringcar vanaf verschillende plaatsen naar Kevelaer 
10.45 uur Openingsviering in de Pax Christi kapel 
12.45 uur Eucharistieviering in de basiliek  

De kinderen hebben hun kinderwoorddienst in de biechtkapel 
15.15 uur Grote kruisweg in het park 
15.45 uur Kleine kruisweg in de Pax Christi kapel 
18.30 uur Sluitingslof in de Pax Christi kapel 

Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 augustus bij Rob Oude Mulders 
Telefoon: 06 1606 1138 Email:  roboudemulders@gmail.com  

 

https://preken.be/c/door-het-jaar/97-18/13595-18e-zondag-door-het-jaar-c-2022

