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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Wijsh. 18, 6-9) De straf die gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege.
2-de Lezing (Hebr. 11, 1-2. 8-19 of 11, 1-2. 8-12) Hij zag uit naar de stad, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
Evangelie (Lc. 12, 32-48 of 35-40)
Weest ook gij bereid.

ONLANGS OVERLEDEN
Trudy van het Reve-Gehring.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 06-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
09-Aug 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

13-Aug 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)
[H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)] Feest
Jozefkoor (Lat./Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
07-Aug 11:00 Eucharistieviering
Mgr Woolderink
Georgius (Lat./Ned.)
MEDEDELINGEN
Misintenties:
Gerard
Krosse
en
Netty
Krosse-Hutjes;
Odiel
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen
te Lenferink-Laarhuis;
verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Uit
dankbaarheid
b.g.v.
een
65
jarig
Huwelijk;
Willy
Hendriks; Uit dankbaarheid..
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
OVERIGE VIERINGEN
Maandag
08-Aug
18:45
Vespers
19:00
Eucharistieviering
[H. Dominicus]
• Intentieboek:
Achter
in de
kerk bij het
Maria
altaar ligt een intentieboek,
Woensdag
10-Aug
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. [H. Laurentius]
• Gevonden voorwerpen: Misintentie: Lies Bos.
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Donderdag 11-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Clara]
• Boodschappenmand: U Misintenties:
kunt ieder weekend
in de kerk en
dooreen
de jarige.
week aan de pastorie
Eef Timmermans;
Voor
(als
de
gastdames
aanwezig
zijn)
boodschappen
en
enveloppe
met
inhoud
geven,
waarvoor
brood
Vrijdag
12-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Johanna
Francisca
de dan
Chantal]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
14-Aug 11:00 Eucharistieviering
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
Mgr. Woolderink
Volkszang (Ned.)
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.

O
P BEDEVAART NAAR KEVELAER MET DE TWENTSE PROCESSIE
Canisius

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

•
•

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.-JORISPAROCHIE
GERARDUSKALENDER 2023
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‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT’

€ 9,00

Voorkant
Achterkant

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

Te koop bij:

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

19DE ZONDAG DOOR HET JAAR

PREKEN ONLINE

‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.’
Zusters en broeders, dat zijn mooie woorden van Paulus in de tweede lezing, woorden met een diepe waarheid. We
weten welke sterke rol hoop speelt in ons leven, maar we weten ook dat hoop maar echt sterk kan zijn als we ook
geloven dat kan gebeuren wat we hopen. Dat is dus wat Paulus zegt: ‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.’
We hopen zoveel, en we verlangen ook dat het zal gebeuren. Meestal weten we niet precies wat er zal gebeuren, want
het zijn ‘onzichtbare dingen’ zoals Paulus zegt, en hij heeft gelijk, want wat we hopen is er niet of nog niet. We hopen
op vrede, op vriendschap, op gezondheid, op geluk, op goed weer tijdens de vakantie, en zoals zo dikwijls kunnen we
blijven opsommen, want we hopen inderdaad alles wat we kunnen bedenken.
‘Houd uw lendenen omgord en de lampen brandend’, zegt Jezus daarom, en Hij vertelt het verhaal over de bedienden
die wachten op de komst van hun heer, zodat ze onmiddellijk de deur kunnen opendoen wanneer hij aanklopt. En Jezus
belooft: Als ze dat doen, zal de heer zijn gordel aandoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Dat is een heel mooie,
en ook een heel sterke belofte, want een heer die zijn bedienden bedient is wel heel uitzonderlijk.
Beloven: dat doen ook wij, zelfs aan onszelf. We beloven onszelf dat we zullen ophouden met foute dingen zoals
roken, drinken, drugs, ons kwaad maken om het minste en meer van die dingen waar we echt van af willen geraken.
We beloven ook van alles aan onze partner, aan onze kinderen, onze buren, de mensen met wie we omgaan. En het is
goed dat we dat doen, want dat dwingt ons om slechte dingen niet te doen en goede dingen wél te doen. Dat lukt
bijlange niet altijd, maar het zet ons wel op de goede weg. Het is dus ook goed dat politici, bedrijven, reclame
enzovoort van alles beloven, want belofte maakt schuld. Dikwijls wordt die belofte niet gehouden, maar er moet in elk
geval naar gestreefd worden, en dat dwingt dan weer om op zoek te gaan naar goede dingen om de belofte waar te
kunnen maken.
Maak uw schat van die goede dingen, zegt Jezus, want ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Dus moeten we
ons afvragen wat onze schat is. Wat echt zo belangrijk is dat we het niet kunnen missen. Als we ons dat grondig
afvragen, zullen we wellicht tot onze verbazing tot de vaststelling komen dat er eigenlijk niet zoveel is dat we echt niet
willen missen. Dat we, met andere woorden, waarschijnlijk veel tijd steken in dingen die we niet eens echt belangrijk
vinden. Dus hebben we tijd genoeg om te doen wat Jezus zegt, en dat is een schat maken van goede dingen, en dat zijn
dingen die Hij ons voorhoudt: streven naar liefde, vrede, vreugde voor onszelf en voor onze medemensen.
Opnieuw kunnen we hier de woorden van Paulus citeren: ‘Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen.’ En dat is
het geloof dat God ons nabij is, en dat Hij inzet van ons vraagt, zoals blijkt uit Jezus’ verhaal over de heer en zijn
dienaars. Wees dus altijd aandachtig, zegt Jezus, want de Heer ‘komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’ Hij kan
immers komen in de vraag van mensen in nood. In de pijn van een medemens die zorg nodig heeft. In de armoede van
een alleenstaande moeder. In de dwaling van vluchtelingen rond het Klein Kasteeltje. In de pijn en het verdriet dat
wijzelf onverwacht moeten ondergaan. In ‘de werkelijkheid van onzichtbare dingen’, zoals Paulus zegt. In alles kan
Hij komen.
Zusters en broeders, misschien klinkt het heel veeleisend in deze tijd, want de vakantie is pas halfweg, en wij willen
zeker wat genieten van een zorgeloze tijd. Gelukkig zegt Jezus ook: ‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, het heeft uw
Vader behaagd aan u het Koninkrijk te schenken.’ Voor dat Koninkrijk vraagt God dus onze inzet. En wat is dat
Koninkrijk anders dan liefde, vrede en vreugde? Is dat niet de schat waar we allen op hopen, de schat waar ons hart van
vol is, of toch zou moeten zijn? Laten we ons dus inzetten om die schat goed te verzorgen. We hebben er in deze
vakantie immers tijd genoeg voor. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/98-19/13597-19e-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

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.

06 8379 6183

