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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Ex. 32, 7-11. 13-14)
2-de Lezing (1 Tim. 1, 12-17)
Evangelie (Lc. 15, 1-32 of 1-10)

De Heer zag af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.
Christus is gekomen om zondaars te redden.
Er zal in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert.

KORTGELEDEN OVERLEDEN
Donderdag 01-Sep Jannet (Jannet) de Preter-Kamp. Zij werd 49 jaar.
Uitvaartviering was dinsdag 06-sep-2022 in St.-Georgiusbasiliek.

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

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 10-Sep 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

The Lord’s Choir (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
13-Sep 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

17-Sep 18:30 Eucharistieviering

[H. Johannes Chrysostomus]
Mgr. Woolderink

Dames Georgiuskoor

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
11-Sep 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.
Kleine kaarsjes
staan
in geringe mate wel
in deKrosse
Mariakapel.
Misintenties:
Ouders
Verstege-Volwater;
Gerard
en Netty Krosse-Hutjes;
Henriëtte Boerhof-Fiselier.
•OVERIGE
Intentieboek:
Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
VIERINGEN
waarin u uw
noden18:45
en/of intenties
dankbaarheid
kunt schrijven. [De heilige naam van Maria]
Maandag
12-Sep
Vespersuit19:00
Eucharistieviering
08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[Kruisverheffing] Feest
•Woensdag
Gevonden14-Sep
voorwerpen:
Sacramentophalen.
Deze liggen rechts 19:00
achter Vespers
in de kerk.Uitstelling
Daar kuntHeilig
u ze eventueel
Donderdag
15-Sep 08:45U Lauden
Eucharistieviering
maagd
Moeder van Smarten]
• Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de[H.
week
aanMaria,
de pastorie
Misintenties:
Mar
Willemsen-van
Oosten.
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Vrijdag
16-Sep
Géén Viering
[HH. Cornelius en Cyprianus]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
18-Sep
11:00
Mgr.help
Woolderink
(Greg.)
voor gezinnen
die in
echteEucharistieviering
nood verkeren. Als u kunt,
dan door geld Herenkoor
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.
STCanisius
.- GEORGIUSBASILIEK OOK DIT JAAR EINDPUNT WALK OF PEACE.
ZATERDAG 17-SEP-2022
Zaterdag 17 september a.s. organiseert de Ambassade van Vrede Almelo een Walk of Peace.
De inloop is vanaf 13.30 uur in de Bleekkerk aan de Hofstraat 1 en begint met een kopje
koffie, thee of ranja.
Van 14.00 tot 14.30 uur treedt het Oekraïens Kinder- en moederkoor “Soloveiko” op.
Daarna lopen de deelnemers door het centrum naar het Kerkplein en vervolgens naar de SintGeorgiusbasiliek. Daarna is er rond half vijf in de Basiliek een korte Vredesviering.
We sluiten af in de tuin van de kerk met soep voor iedereen en laten Vredesduiven los.
Lees Meer:

•
•

https://stjorisparochie.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-17_WalkOfPeace.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

Deelnemers hoeven niet aan de hele wandeling deel te nemen maar kunnen ook

ST.-JORISPAROCHIE
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PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

Zoals zo dikwijls vertelt Jezus in het evangelie parabels die direct bij de werkelijkheid aansluiten, en die
werkelijkheid is dat iets fout kan lopen. Zoals dat schaap dat verloren loopt, dat zilverstuk dat verloren
geraakt en die zoon die de verkeerde weg opgaat. Opvallend is dat het zilverstuk er zelf niets kan aan doen
dat het verloren is. Het is de vrouw die slordig is geweest. Dat is anders bij het schaap en de zoon: die zijn
wel verantwoordelijk voor hun fout. Niemand heeft hen immers verplicht het verkeerde pad op te gaan.
Het verloren zilverstuk maakt dus duidelijk dat het niet altijd de fout is van de zogenaamde zondaar dat hij
of zij foute dingen doet. Vaak zijn het de omstandigheden die iemand de verkeerde weg doen opgaan.
Omstandigheden waar de zogenaamde zondaar niet voor gekozen heeft, zoals bijvoorbeeld foute dwang
die kan uitgaan van gezinnen, relaties, vriendengroepen, werk of vereniging.
We moeten dus niet altijd klaar staan met ons oordeel. Dat is wat Jezus met deze parabels voorhoudt aan
de farizeeën en de schriftgeleerden. Die nemen het Hem zeer kwalijk dat Hij tollenaars en zondaars niet
afwijst en niet veroordeelt, want dat moet je toch doen met zulke mensen? Nee, zegt Jezus, dat moet je niet
doen, dat doet mijn Vader in de hemel ook niet, integendeel, Hij kent alleen maar vreugde als Hij iemand
kan helpen die in de fout is gegaan. Dat komt op ontroerende wijze tot uiting in de parabel van de verloren
zoon, die trouwens veel beter de parabel van de liefdevolle en barmhartige vader zou genoemd worden. Hij
ziet zijn zoon in de verte aankomen, snelt naar hem toe, en nog voor die zoon iets heeft kunnen zeggen,
omhelst en kust hij hem hartstochtelijk. En zo beklemtoont Jezus dat zijn Vader in de hemel geen God is
van wetten en voorschriften die foutloos moeten ingevolgd worden, en zeker geen God van straf en wraak,
maar een God van barmhartigheid, liefde, vrede en vreugde.
Ook daarmee hebben de farizeeën en de schriftgeleerden het moeilijk. Zij zijn als de oudste zoon in de
parabel: die is helemaal niet blij dat zijn losbandige broer zo feestelijk verwelkomd wordt, integendeel, hij is
zelfs zo kwaad dat hij weigert naar binnen te gaan. Wellicht moeten we toegeven dat ook wij lijken op die
kwade zoon, en zelfs op de farizeeën en de schriftgeleerden. Immers, ook wij staan heel snel klaar met ons
oordeel, en ook wij zijn bijlange niet altijd vergevensgezind, want ‘vergeten en vergeven’ zijn voor ons vaak
niets meer dan mooie woorden.
Dat is precies waarvan Jezus ons wil genezen: dat we wel mooie woorden kennen, naar dat het daarbij
blijft, omdat we vaak niet zomaar willen vergeven. Dat doet onze Vader in de hemel wél, en zijn vergeving
stopt nooit. Alle mensen zijn immers zijn schepping, en in elk van die mensen heeft Hij een stukje van
zichzelf opgenomen. En Hij kan zijn eigen schepping toch niet veroordelen, want dan veroordeelt Hij
zichzelf.
Zusters en broeders, ook wij zijn een stukje van Gods schepping, ook ons zal God dus niet zomaar
veroordelen, en dat is maar goed ook. Want wij staan wel vaak klaar met ons oordeel, maar toegeven dat
we zelf ook geen engeltje zijn is iets waar we veel minder goed in zijn. We zouden ons in dat verband beter
eens aan Paulus spiegelen. Die geeft in de tweede lezing eerlijk toe dat hij vroeger helemaal geen brave
christen was, integendeel, hij was een godslasteraar, een christenvervolger, een geweldenaar, en hij is
alleen een volgeling van Jezus geworden omdat God barmhartig was voor hem. Ook voor ons is God
barmhartig. Het zou dus goed zijn als wij dat zelf ook zouden zijn voor onze medemensen, in plaats van
altijd te oordelen en te veroordelen. Want alleen als we barmhartig zijn kunnen we meewerken aan Gods
Koninkrijk van liefde, vrede en vreugde. Een Rijk waar het heerlijk is om in te wonen. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/103-24/13609-24e-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

