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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Sir. 3, 17-18. 20. 28-29)
Verneder u en gij zult genade vinden bij God.
2-de Lezing (Hebr. 12, 18-19. 22-24a) Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God.
Evangelie (Lc. 14, 1. 7-14) Wie zichzelf verheft zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

KORTGELEDEN OVERLEDEN
17-Aug Johan Franciscus Georgius (Johan) Berends. Hij werd 71 jaar.
Uitvaartviering was dinsdag 23-aug-2022 in St.-Jozefkerk.
Donderdag 25-Aug Maartje (Mar) Willemsen–van Oosten. Zij werd 91 jaar.
Afscheidsviering is Dinsdag 30-aug-2022 in St.-Georgiusbasiliek.
ONLANGS OVERLEDEN
Giancarlo Talamini.
Woensdag

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 27-Aug 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Herenkoor (Greg.)

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
30-Aug 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

03-Sep 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Lat./Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag

28-Aug 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
The Lord’s Choir (Ned.)
MEDEDELINGEN
Jaargedachtenis: Anny Underberg-van Bemmelen; Dienie Vermaas.
• Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater en Gerrit Dominicus Verstege;
Kleine kaarsjes
staan
in geringe
mate
wel in de Mariakapel.
Gerard
Krosse
en Netty
Krosse-Hutjes;
Jo en Jan Underberg.
Dinsdag
30-Aug 11:00 Afscheidsviering
Mar Willemsen–van Oosten
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
OVERIGE
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[Marteldood H. Johannes de Doper]
•Maandag
Gevonden29-Aug
voorwerpen:
Woensdag
31-Aug
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie
Donderdag 01-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen
en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
02-Sep 08:45
Lauden
09:00 Eucharistieviering
en melk gekocht kunnen worden.
Dit
is
een
project
van de
gezamenlijke
kerken
van Almelo en bestemd
Eerste vrijdag van de maand;
Het
Heilig Hart van
Jezus
voor gezinnen die in echteMisintenties:
nood verkeren.
Als uvan
kunt,
help
door geld teFamilie
stortenBillion;
op bankrekening
Frans
Lint;
Eefdan
Timmermans;
NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”.
Ieder
bedrag
is
welkom.
Familie. Ten Doeschot-Overbeek en Bertus.
We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Zondag
04-Sep 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Volkszang (Ned.)
Canisius
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.
MIVA-COLLECTE

WEEKEND 27-28 AUGUSTUS 2022

“Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania”
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/

•
•

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
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BOODSCHAPPENMAND

WEEKEND 3 / 4 SEP

In het weekend van 3 en 4 september staat de boodschappenmand achter in onze kerken.
helaas is dit nog steeds nodig om de minder bedeelde mensen in onze stad
van de 1e levensbehoeften te voorzien.
Ook kunt u een financiële donatie doen via de oranje bus die naast de mand staat;
of via bankrekening NL29 RABO 0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand Almelo”.
MUZIEK & SFEER

START VAN HET 20STE SEIZOEN!
ZONDAG; 04-SEP-2022
zondagmiddag, 4 september, kunt u weer komen genieten van fijnzinnige muzikale
klanken tijdens de eerste uitvoering van het twintigste seizoen in de serie Muziek en Sfeer
in de St. Georgiusbasiliek.
Op deze zondag krijgt u een programma voorgeschoteld, met als hoofdgerecht de gehele 8e Sonate
voor orgel van de 19e-eeuwse componist Gabriel Rheinberger. Uiteenlopende romantische gevoelens van
de 4 delen van de Sontae vinden hun weerklank in de vocale muziek die Rheinberger inspireerde.
Kom en geniet van meeslepende muziek vertolkt door de twee vaste uitvoerenden van de serie,
mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker!
(Info: www.orgel-mezzo.nl)
St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 04-Sep-2022 Aanvang 15:30 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

PREKEN ONLINE

22STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zusters en broeders,
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie gaat het over menselijk gedrag, namelijk nederigheid. In de eerste lezing
koppelt Jezus Sirach dat direct aan rijkdom. ‘Als gij rijk zijt, blijf dan bescheiden’, zegt hij. Misschien is het goed daar
eens aandacht aan te besteden. Niet dat wij allen rijke mensen zijn, integendeel, misschien zijn er onder ons mensen die
het helemaal niet breed hebben. Maar toch is het goed dat we rijkdom eens in vraag stellen, want rijk zijn is wereldwijd
zonder twijfel een van de belangrijkste, misschien zelfs de belangrijkste, doelstelling van heel veel mensen. Je valt
gewoon achterover als je ziet hoe immens rijk sommige mensen zijn. Zo rijk dat het menselijk gezien zelfs totaal
zinloos is, want wat kan je aanvangen met al die bezittingen en al die miljarden? Niets. Eigenlijk kan je ze alleen maar
weggeven.
Maar niet alleen over die immense rijkdom, maar over elke rijkdom moeten we ons vragen stellen. Niet dat we niet rijk
mogen zijn, maar we moeten ons wel afvragen of die rijkdom eerlijk tot stand is gekomen. Zit er geen bedrog achter, of
duistere trucs om belastingen en andere betalingen te ontwijken? Gaat het misschien vooral om zwart geld? En als je
rijk bent omdat je een zeer succesrijke ondernemer bent, betaal je je werknemers dan eerlijk? Respecteer je de natuur
en het milieu, of telt dat allemaal niet mee als het om geld gaat? Heb je ook aandacht voor mensen die het niet zo goed
hebben, of ben je leeg van hart voor je medemensen, en alleen vol voor je portemonnee? Doe dat niet, zegt Jezus
Sirach, want dan wortelt het kwaad in je hart.
Misschien vragen we ons af: waarom zegt Jezus Sirach dat we bescheiden moeten blijven? Het antwoord luidt: Omdat
we onszelf niet geschapen hebben. We zijn geschapen door God onze Heer, niet zomaar, maar naar zijn beeld en
gelijkenis, en alles wat we bezitten, hebben we aan Hem te danken. Niet als eigendom, maar in leen. Hoe immens rijk
sommigen ook zijn, de wereld, de aarde is niet van hen, maar van God, dus moeten ook zij, net als alle andere mensen,
respect hebben voor zijn schepping en die zeker niet om zeep helpen.
Die schepping betreft niet alleen de aarde en het heelal, maar ook onze medemensen. Ook voor hen moeten we dus
respect hebben, moeten we nederig en bescheiden blijven. Dat is iets dat we ons allen moeten afvragen: hebben wij
echt respect voor onze medemensen, of alleen voor mensen die we als onze gelijken beschouwen of als mensen die
boven ons staan? Hebben we evenveel eerbied voor mensen van een andere stand, een andere kleur, een andere taal,
een andere geaardheid? Misschien is dat niet vanzelfsprekend, en dat was het zeker niet in de tijd van Jezus. Vandaar
dat Hij zegt: ‘Als je een gastmaal geeft, nodig dan niet je bloedverwanten of je rijke buren uit, maar armen,
gebrekkigen, kreupelen en blinden, want aandacht voor die medemensen maakt je gelukkig.’
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/101-22/13605-22e-zondag-door-het-jaar-c-2022

en broeders, vandaag kregen we zowel in de eerste lezing als in het evangelie de raad om nederig en bescheiden te blijven, en om
BZusters
EREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM
MEDEWERKERS
ASTORALE
ULP
oprechte aandacht te hebben voor de aarde en voor onze medemensen, want alles en iedereen behoort toe aan God en zijn P
schepping,
en H
die
Pastoor:
Parochiecatecheet:
hebben we niet in eigendom gekregen. Het is goed dat we daar precies vandaag op gewezen worden, want op 1 september is voor alle christenen
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
wereldwijd de Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping. En het blijft daar niet bij, want 1 september is ook het begin
van het nieuwe
OVERLIJDEN
Diaconaal Assistent:
schooljaar. Het begin van een nieuwe levenstijd voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Voor allen een tijd om te groeien in inzet
voor
zichzelf
UITVAART
Mw. Annette ter Ellen
06 2222 5446

en anderen, en in aandacht en wederzijds respect. Een tijd ook om zich thuis te voelen op school. Dat wensen we toe aan leerkrachten, leerlingen
en ouders, en ons allen wensen we toe dat we ons met nederig hart en vol aandacht voor onze medemensen thuis zouden voelen in Gods heerlijke
Sschepping.
T.-JORISPAROCHIE
Amen.

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76;
7607BN Almelo
0546 813 298
Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/101-22/13605-22e-zondag-door-het-jaar-c-2022
Gastvrouwen:
maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.
LOCATIE JOZEF
Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo
0546 861 184
06 8379
Gastvrouwen:
dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.

https://preken.be/c/door-het-jaar/100-21/13602-21e-zondag-door-het-jaar-c-2022
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