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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 14-Aug 11:00 Eucharistieviering   
   Deken R. Wilmink Volkszang  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Riet Heerdink-Leus; Dick Wijnants en Joke Wijnants-Otger.  
Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;  

Uit dankbaarheid.  

HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING 
Maandag 15-Aug 19:00 Eucharistieviering Herenkoor  (Greg.) Mgr. Woolderink  
Jaargedachtenis: Hennie Oude Kotte.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 15-Aug  Hoogfeest Maria Tenhemelopneming     
Woensdag 17-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 18-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 19-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering  [H. Johannes Eudes]  

Zondag 21-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
 
 
 

ST.-JOZEFKERK 

Zaterdag 13-Aug 18:30 Eucharistieviering   
   Deken R. Wilmink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Johan Oude Booyink en dochter Marion.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 16-Aug 19:00 Eucharistieviering  [H. Stefanus van Hongarije]  

Zaterdag 20-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 (Jer. 38, 4-6. 8-10) Ik ben geboren als een man met wie de hele wereld wil twisten.  
2-de Lezing (Hebr. 12, 1-4) Laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven.  
Evangelie (Lc. 12, 49-53) Weest ook gij bereid.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN  
Vrijdag 05-Aug Giancarlo (Giancarlo) Talamini. Hij werd 49 jaar.  

Uitvaartviering was vrijdag 12-aug-2022 in St.-Georgiusbasiliek.  

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 20STE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

Zusters en broeders, 

Zoals zo dikwijls hoorden we lezingen die in onze tijd gesitueerd kunnen worden. In de eerste lezing wordt Jeremia 

door zijn tegenstanders in een vervallen waterput geworpen met de bedoeling hem in de modder te laten stikken. In de 

tweede lezing raadt Paulus ons aan om vastberaden deel te nemen aan de wedstrijd waarvoor we ons hebben 

ingeschreven. En in het evangelie zegt Jezus dat Hij geen vrede, maar verdeeldheid is komen brengen. 

Dat is vandaag inderdaad allemaal heel herkenbaar. Machthebbers die hun tegenstanders uitschakelen is dagelijkse 

kost in Iran, Afghanistan, China en in verschillende andere Aziatische en Afrikaanse landen. Poetin en Rusland gaan 

daarin zelfs zover dat ze een heel volk willen uitmoorden, gewoon omdat het meer bij Europa dan bij Rusland wil 

aansluiten. Deelnemen aan wedstrijden waarvoor je bent ingeschreven is vanzelfsprekend. En de verdeeldheid 

waarover Jezus spreekt is misschien nooit groter geweest dan vandaag. Verdeeldheid tussen politieke partijen die tot 

echte vijandschap leidt. Verdeeldheid tussen machthebbers en onderdanen. Verdeeldheid tussen landen die zo groot is 

dat ze de wereldvrede in gevaar brengt. 

Maar is dat nu de schuld van Jezus? Hij zegt immers ‘Vuur ben Ik op aarde komen brengen’, En Hij zegt ook: ‘Meent 

gij dat Ik vrede ben komen brengen op aarde? Nee, zeg Ik u, juist verdeeldheid.’ Dat zijn heel merkwaardige 

uitspraken, want Jezus verkondigt toch een boodschap van liefde, vrede, vreugde, goedheid, vergeving, begrip en nog 

zoveel meer van die positieve dingen? Waarom zegt Hij hier dan het tegenovergestelde? 

Maar als we dat denken, vergissen we ons. Want met het vuur dat Hij brengt hebben we op Pinksteren kennisgemaakt, 

toen de heilige Geest zich als een vurige tong over de leerlingen spreidde. We kennen het resultaat daarvan: de bange 

wezels die zich in een bovenzaal hadden opgesloten, stormden naar buiten en verkondigden vol vuur Gods grote daden 

van liefde, vrede en vreugde. Dat is dus het vuur dat Jezus op aarde is komen brengen, en het zorgt inderdaad voor 

verdeeldheid. Want probeer die Blijde Boodschap maar eens vol vuur te verkondigen in een moslimland of in China, 

Noord-Korea, Iran, en in zoveel andere landen waar het verlangen naar vrijheid van denken tot vervolging, verbanning, 

zelfs moord leidt. 

Wanneer Jezus zegt dat Hij geen vrede, maar verdeeldheid is komen brengen, vergist Hij zich dus spijtig genoeg niet. 

Het is juist omdat Hij liefde, vrede, vreugde, verdraagzaamheid heeft verkondigd en ook voorgeleefd, dat Hij 

tweedracht heeft gebracht tussen hen die naar die boodschap willen leven, en hen die Hem haten om die boodschap. 

Hij weet dat het geen akkefietje is wat Hij vertelt: naar zijn boodschap leven vraagt immers inzet en overtuiging,  en 

dat leeft Hij zelf voor. Hij heeft dus liefdevolle aandacht voor alle mensen, ook voor hen die door de gezagsdragers als 

de pest gemeden worden, zoals  tollenaars en zondaars, lammen en melaatsen, zieken en armen, heidenen en 

Samaritanen. En Hij gaat  daarbij zijn tegenstanders niet uit de weg, en dat zijn hogepriesters, schriftgeleerden en 

farizeeën. We weten wat het vuur van zijn boodschap Hem brengt: Hij wordt er als een vulgaire misdadiger om 

gekruisigd. 

Het is nog maar de vraag of het anders zou zijn mocht Hij vandaag terugkeren op aarde. Wellicht zou Hij in Europa op 

onverschilligheid stoten, maar in heel veel andere landen zou Hij vervolgd, gemarteld en opnieuw vermoord worden. 

Want heel veel wereldleiders willen niet stoppen met alleen voor zichzelf en hun macht te leven, willen de armen niet 

opvangen, willen geen vrijheid van doen en denken. In één woord: willen niets van en voor hun medemensen. 

Zusters en broeders, het vuur dat Jezus is komen brengen, is niet het vuur van de haat en de aanslagen, maar het vuur 

van Gods Geest,  en van zijn goedheid en zijn gedrevenheid om het Rijks Gods op te bouwen. Het Rijk van liefde, 

vrede en vreugde. Dat vuur hebben ook wij gekregen toen we gedoopt en gevormd werden. Ook aan ons vraagt God, 

vraagt Jezus dus dat we ons geloof met vuur zouden beleven en uitdragen in heel ons doen en denken. Dat we dus geen 

passieve christenen zouden zijn die niets meer doen dan naar de zondagsmis komen en een kaarsje branden, maar 

actieve christenen. Mensen die uitkomen voor hun geloof, die trots zijn omdat ze gelovige mensen zijn, en die zich 

daar zo goed bij voelen dat ze hun geloof echt willen uitdragen. Laten we zulke oprechte en vurige christenen zijn. 

Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/99-20/13599-20e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
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