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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Wijsh, 9, 13-18b)
2-de Lezing (Filémon 9b-10. 12-17)
Evangelie (Lc. 14, 25-33)

Wie kan ontdekken wat de Heer wil?
Neem hem nu niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder.
Niemand kan mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

ONLANGS OVERLEDEN
Giancarlo Talamini; Johan Berends; Mar Willemsen-van Oosten.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 03-Sep 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

[H. Gregorius de Grote]
Jozefkoor (Lat./Ned.)

OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
06-Sep 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

10-Sep 18:30 Eucharistieviering

Mgr. Woolderink

The Lord’s Choir (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
04-Sep 11:00 Eucharistieviering
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Volkszang (Ned.)
•Jaargedachtenis:
Mariakapel: De grote
Harrykaarsen
Koelle. zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Misintenties:
Gerard
Krosse
en Netty
Krosse-Hutjes;
Odiel Lenferink-Laarhuis;
Kleine kaarsjes
staan
in geringe
mate
wel in de Mariakapel.
Dick en Joke Wijnants-Otger en John; Fam. Oomes-Vogt; Ben Hulshof;
Familie Billion; Familie ten Doesschot-Overbeek en Bertus.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
OVERIGE
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
Maandag
• Gevonden05-Sep
voorwerpen: Géén Viering
Woensdag
07-Sep
Eucharistieviering
Deze liggen rechts 08:45
achter Lauden
in de kerk.09:00
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 08-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[Maria Geboorte] Feest
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
09-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Petrus Claver]]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
11-Sep
11:00
Mgr.help
Woolderink
(Lat.-Ned.)
voor gezinnen
die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt,
dan door geld Georgiuskoor
te storten op bankrekening
Kinderwoorddienst
tijdens
deze
viering.
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

NIEUWS VAN DE KINDERWOORDDIENST

TIENER / M25 GROEP

Vanaf deze zondag is er weer elke week
kinderwoorddienst tijdens de mis van
11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek.

Maandag 5 september start het nieuwe
seizoen. Van 19.00 uur tot 20.30 uur in
de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek

OPEN MONUMENTENDAG

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022

De 36e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag vindt plaats in het
weekend van 10 en 11 september 2022 met als thema duurzaamheid.
Tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag openen duizenden
monumenten in heel Nederland, waaronder ook de Georgiusbasiliek,
hun deuren voor het publiek .(Toegankelijk van 10.30 – 15.30 uur.)
Zaterdag 10 september is tevens Nationale Orgeldag met uitvoeringen in de Georgiusbasiliek.
Meer Info: https://stjorisparochie.nl/wp-content/uploads/2022/08/2022-09-10_Nationale_OrgelDag.pdf

•
•

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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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 Sonate 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

23STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zusters en broeders,
Het is 4 september, dus is de vakantie voor de meesten voorbij, is voor jongeren de school weer begonnen, en
ontwaken veel verenigingen uit hun zomerslaap. Maar het blijft niet bij die normale gang van zaken. We worden
immers geconfronteerd met evoluties die veel zwaarder doorwegen, zoals de coronapandemie die niet wil stoppen, de
vluchtelingen die blijven toestromen, de waanzinnige energieprijzen, de klimaatveranderingen die de wereld teisteren,
en nazi-Rusland dat een oorlog voert die de hele wereld treft. Dat alles heeft tot gevolg dat wellicht meer mensen dan
ooit zich de vraag stellen wat ze moeten doen om hun leven in goede banen te leiden.
Dat is wat zich ook in het evangelie voordoet. Jezus is onderweg naar Jeruzalem, en talloze mensen trekken met Hem
mee. Ze hopen dat Hij hun de weg zal aanwijzen die hun leven zinvol maakt. Dat is wat Jezus inderdaad ook doet: Hij
houdt hun drie wegwijzers voor die ze moeten volgen om hun leven zinvol te maken en zijn volgeling te zijn: ze
moeten Hem boven hun familie en boven zichzelf stellen; ze moeten aanvaarden dat Hem volgen niet altijd
gemakkelijk is, en ze mogen niet verslaafd zijn aan rijkdom en bezit.
Dat klinkt allemaal niet echt gemakkelijk en met de woorden van Jezus klinkt het zelfs niet mensvriendelijk. Hij zegt
immers dat je je familie en jezelf moet haten, dat je je kruis moet dragen, en dat je je moet losmaken van alles wat je
bezit.
Maar het spreekt vanzelf dat we die woorden niet letterlijk moeten nemen. Jezus verkondigt immers een boodschap
van liefde, vrede en vreugde, en niet van haat en ellende. Dus onszelf en onze familie haten moeten we zeker niet doen.
Evenmin moeten we een kruis dragen zoals Hij dat heeft moeten doen. En als we helemaal niets mogen bezitten,
waarvan moeten we dan kunnen leven? Vraag het maar aan mensen die echt niets hebben: hun leven is geen leven
meer, maar een levende dood.
Maar hoe hard de woorden van Jezus ook klinken, ze wijzen steeds dezelfde weg aan, en dat is een weg van liefde,
vrede en vreugde. Een weg die niet naar onszelf, maar naar onze medemensen leidt. Dat is een weg die niet altijd direct
te vinden is, niet omdat hij onzichtbaar is, maar omdat onze ogen dikwijls een andere richting uitkijken. We leven
immers in een heel jachtige tijd. We worden zodanig opgejaagd door wat voor en achter en ons ligt dat er geen tijd
meer overblijft om na te denken en ons af te vragen: Ben ik wel goed bezig? Hebben andere mensen iets aan mij, of
denk ik daar niet eens aan?
We zien de gevolgen van die haast en die blik alleen op jezelf: de wereld is meer en meer onleefbaar is geworden en
wordt beheerst door individuen als Trump, Poetin, Erdogan, Xi Jinping, Bolsonaro en zoveel andere heersers
wereldwijd. Allemaal despoten voor wie het misdadig is met anderen rekening te houden. En ook allemaal despoten
die Jezus zonder aarzelen zouden kruisigen mocht Hij opnieuw op de wereld verschijnen, want Hij is liefde, vrede en
vreugde.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/102-23/13607-23e-zondag-door-het-jaar-c-2022

In zijn parabels over een man die zonder nadenken een toren wil bouwen, en een koning die zonder overleg met een klein leger een veel sterkere vijand wil
waarschuwt P
Jezus
ons voor een
leven zonder nadenkenM
enEDEWERKERS
zonder aandacht voor onze medemensen. Dat doet ook Wijsheid in de eerste lezing. ‘We
Baanvallen,
EREIKBAARHEID
ASTORAAL
TEAM
PASTORALE
Hbrengen
ULP
begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand ligt, kost ons moeite’ klinkt het. En Wijsheid voegt eraan toe: ‘Zonder Gods
heilige Geest
Pastoor:
Parochiecatecheet:
we er niets van terecht.’
Mgr. A.J.J. Woolderink
06 8379 6183
Mw. Bea Oude Mulders
06 1079 3062
OVERLIJDEN
Zusters en broeders, we moeten er niet aan twijfelen dat we er zonder
Gods heilige
Geest inderdaad niets van terechtbrengen. En wat doet Jezus anders dan ons de
Diaconaal
Assistent:
ITVAART
boodschap van de heilige Geest voorhouden en voorleven: een boodschap
van liefde,
vrede
en vreugde voor
voor onze medemensen.ULaten
we onszelf
Mw. Annette
ter
Ellen
06onszelf
2222en5446
en onze medemensen dus proberen gelukkig te maken door in heel ons doen en denken naar die boodschap te leven en een echte volgeling van Jezus te zijn. Amen.

Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/102-23/13607-23e-zondag-door-het-jaar-c-2022
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LZusters
OCATIEenGbroeders,
EORGIUS
Adres:
Boddenstraat
7607BN
Almelo
0546
298en bescheiden te blijven, en om
vandaag
kregen
we zowel in de76;
eerste lezing
als in het
evangelie de raad
om813
nederig
Gastvrouwen:
maandag,
woensdag
en
vrijdag
van
09:00
–
12:00.
oprechte aandacht te hebben voor de aarde en voor onze medemensen, want alles en iedereen behoort toe aan God en zijn schepping, en die
Lhebben
OCATIE
Adres:
St.-Josephstraat
111,
Almelo
0546
861want
184op 1 september is voor alle christenen
weJOZEF
niet in eigendom
gekregen.
Het is goed dat we
daar7603XH
precies vandaag
op gewezen
worden,
06 8379 6183
dinsdag
zaterdag
09:30
– niet
11:30.
wereldwijd de WerelddagGastvrouwen:
van gebed voor de zorg
voor deen
schepping.
Envan
het blijft
daar
bij, want 1 september is ook het begin van het nieuwe
schooljaar. Het begin van een nieuwe levenstijd voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Voor allen een tijd om te groeien in inzet voor zichzelf
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

