ST.-JORISPAROCHIE
WEEKBERICHT
21STE ZONDAG DOOR HET JAAR – INCLINA DOMINE
20-AUG-2022 T/M 28-AUG-2022

NR. 2813
JAAR C
WEEK 1

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Jes. 66, 18-21)
2-de Lezing (Hebr. 12, 5-7. 11-13)
Evangelie (Lc. 13, 22-30)

Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.
De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.
Zij zullen komen uit het oosten en het westen en zij zullen aanzitten in het
koninkrijk Gods.

ONLANGS OVERLEDEN
Giancarlo Talamini.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 20-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Ouders Eekers-Dekker.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
23-Aug 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

27-Aug 18:30 Eucharistieviering

[H. Rosa van Lima]
Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
21-Aug 11:00 Eucharistieviering
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor (Lat./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; Jo Hodes.
Kleine kaarsjes
staan in geringe
mate Krosse
wel in de
OVERIGE VIERINGEN
22-Aug
18:45
Vespers
19:00
Eucharistieviering
[Heilige maagd Maria, koningin]
•Maandag
Intentieboek:
Achter
in de
kerk bij het
Maria
altaar ligt een intentieboek,
Verjaardag
van de wijding van de kathedraal] Feest
waarin u uw noden en/of intenties uit[Utrecht:
dankbaarheid
kunt schrijven.
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Bartolomeus] Feest
•Woensdag
Gevonden24-Aug
voorwerpen:
19:00
Vespers
Uitstelling
Heilig
Sacrament
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
Donderdag 25-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Lodewijk]
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Vrijdag
26-Aug 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Zondag
28-Augkunnen
11:00 worden.
Eucharistieviering
The Lord’s
en melk gekocht
Dit is een projectMgr.
vanWoolderink
de gezamenlijke kerken
van Choir
Almelo(Ned.)
en bestemd
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
NL29 RABO 0102 1592MIVA-C
54 t.n.v.
“De Boodschappenmand”. Ieder bedrag
is welkom.
OLLECTE
WEEKEND
27-28 AUGUSTUS 2022
We moeten onze naaste helpen. Die
opdracht
geldt
voor
ons
allen.
Hartelijk
dank
uw gift.
“Medische zorg voor de meest kwetsbaren invoor
Tanzania”
Canisius

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats.
Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest
kwetsbaren in Tanzania.

De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor een auto voor Geofrey.
Hij wil in Tanzania gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren.
Meer Info: https://www.miva.nl/collecte-2022/
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.

•
•

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

WEEKBERICHT

B LAD 2
21STE ZONDAG DOOR HET JAAR

PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

Misschien is het u niet opgevallen, maar er zijn opvallende gelijkenissen tussen de eerste lezing en het evangelie. In het
eerste lezing zegt God de Heer: ’Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen (…), ook van de ver verwijderde kusten waar
mijn faam nog niet is doorgedrongen. En uit die volkeren zal Ik mijn priesters en levieten kiezen.’ In het evangelie zegt
Jezus: ‘Uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden zullen mensen aanzitten in het Koninkrijk van God.
Denk eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.’
Zulke uitspraken moeten keihard aangekomen zijn bij de Joden. Die waren er immers van overtuigd dat zij Gods
uitverkoren volk waren, en dat ze dus altijd voorrang zouden krijgen bij God. Maar dat is duidelijk niet het geval. God
de Heer zegt zelfs uitdrukkelijk dat Hij zijn priesters en levieten uit niet-Joodse volkeren zal kiezen. En Jezus zegt dat
niet de Joden, maar mensen uit alle werelddelen zullen aanzitten in het Koninkrijk van God. ‘Jullie hebben bij Mij
gegeten en gedronken, en Ik heb in jullie straten onderricht gegeven, maar hebben jullie echt naar Mij geluisterd?’
vraagt Jezus aan zijn Joodse tijdgenoten. ‘Hebben jullie je tot het uiterste ingespannen om door de nauwe deur van het
Koninkrijk te geraken? Want je geraakt daar niet zomaar door. Dat lukt alleen als je leeft naar dat ene gebod van mijn
onderricht, en dat is: Hou bovenal van God en hou evenveel van je naaste als van jezelf. Als je dat niet doet, zal je
horen bij de eersten die de laatsten zullen zijn.’ Het zijn dus zeer harde woorden voor de tijdgenoten van Jesaja en van
Jezus. Ze moeten horen dat ze helemaal niet op voorrang moeten rekenen, want ze spannen zich niet in om te leven
naar Gods gebod van liefde, vrede en vreugde.
Maar Jezus’ woorden zijn ook tot ons gericht. Spannen wij ons wél in om te leven naar Gods gebod van liefde, vrede
en vreugde? Of denken wij misschien dat het genoeg om elke zondag naar de mis te komen en te luisteren naar Gods
Woord? Beseffen ook wij misschien niet dat luisteren naar Gods Woord helemaal niet voldoende is, maar dat we er
echt moeten naar leven?
Het lijkt er trouwens op dat de eerste lezing en het evangelie echt in onze tijd geschreven zijn. In de eerste lezing
spreekt God de Heer over alle volkeren, zelfs van de ver verwijderde kusten, en in het evangelie heeft Jezus het over
volkeren uit het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Dat klinkt allemaal heel bekend, want Europa wordt
inderdaad overrompeld door volkeren uit alle, dus ook uit verre werelddelen. En het is duidelijk dat Europa niet weet
hoe het daarmee moet omgaan. Terwijl het voor God, voor Jezus wél duidelijk is: deze volkeren zijn even belangrijk
als alle andere mensen. Zij horen net zo goed thuis in het Koninkrijk van God als alle anderen. En als wij ons niet
inzetten voor deze mensen in nood, als wij dus niet helpen meebouwen aan Gods Koninkrijk van liefde, vrede en
vreugde voor alle mensen, houdt God de deur gesloten, en zal Hij ook tegen ons zeggen: ‘Ik weet niet waar gij vandaan
komt. Ga weg van Mij.’
Zusters en broeders, zoals altijd, maakt God, maakt Jezus ons duidelijk dat christen zijn echt veel meer is dan de
wekelijkse zondagsmis. Het is echt leven is naar zijn woorden van liefde, vrede en vreugde. Dat is bijlange niet altijd
gemakkelijk. Niet voor niets heeft Jezus het over de nauwe deur waar je alleen door geraakt als je je tot het uiterste
inspant. Jezus een beetje volgen en een beetje christen zijn bestaat immers niet. God, Jezus vraagt echt volledige inzet,
en als we dat niet opbrengen, horen we bij de eersten die de laatsten zullen zijn. En de laatste zijn om het Koninkrijk
van God binnen te gaan lijkt me niet echt aantrekkelijk. Laten we ons dus naar best vermogen inzetten om God, om
Jezus te volgen in woorden en in daden. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/100-21/13602-21e-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

