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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Am. 8, 4-7)
Tegen hen, die de kleine man voor geld koopt.
2-de Lezing (1 Tim. 2, 1-8) Zij verrichten gebeden voor alle mensen tot God, die wil dat alle mensen gered worden.
Evangelie (Lc. 16, 1-13 of 10-13) Gij kunt niet God dienen en de mammon.

KORTGELEDEN OVERLEDEN
Vrijdag

09-Sep Bertha (Bertha) Keizer-Hoveling. Zij werd 93 jaar.
Requiemmis was woensdag 14-sep-2022 in St.-Georgiusbasiliek.
12-Sep Maria Anna (Mieke) Gerard-Dierink. Zij werd 88 jaar.
Gebedsdienst was vrijdag 16-sep-2022 in St.-Georgiusbasiliek.

Maandag

ONLANGS OVERLEDEN
Giancarlo Talamini; Johan Berends; Mar Willemsen-van Oosten; Jannet de Preter-Kamp.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 17-Sep 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink

Volkszang (Ned.)

Jaargedachtenis:
Misintenties: Ben Wulferink; Rian Busscher-Goossen.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
20-Sep
Zaterdag

Géén Viering

24-Sep 18:30 Eucharistieviering

[HH. Andrea Kim Taegŏn, Paulus Chŏng Hasang
en gezellen]
Pater N. Hofstede

Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
Zondag
18-Sep 11:00 Eucharistieviering
MEDEDELINGEN
Mgr. Woolderink
Herenkoor (Greg.)
•Jaargedachtenis:
Mariakapel: De grote
kaarsen
zijn
buiten
de
vieringen
te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.
Lies Bos; Anny Lucas-Leus.
Misintenties:
Hansstaan
Volkering;
Eef Timmermans;
Krosse en Netty Krosse-Hutjes.
Kleine kaarsjes
in geringe
mate wel in deGerard
Mariakapel.
OVERIGE VIERINGEN
19-Sep
[H. Januarius]
•Maandag
Intentieboek:
Achter in deGéén
kerk Viering
bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
Woensdag
21-Sep
VespersuitUitstelling
Heiligkunt
Sacrament
waarin u uw
noden19:00
en/of intenties
dankbaarheid
schrijven. [H. Matteüs]
•Donderdag
Gevonden22-Sep
voorwerpen: Géén Viering
Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.
23-Sep 08:45U Lauden
Eucharistieviering
Piusaan
(Pater
Pio) van Pietrelcina]
•Vrijdag
Boodschappenmand:
kunt ieder09:00
weekend
in de kerk en door de[H.
week
de pastorie
Zondag
25-Sep 11:00
Eucharistieviering
Mgr.
Woolderink
Georgiuskoor
(Lat./Ned.)
(als de gastdames
aanwezig
zijn) boodschappen en
enveloppe
met inhoud
geven, waarvoor
dan brood
Kinderwoorddienst
tijdensvan
deze
en melk gekocht kunnen worden.
Dit is een project
de viering.
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 moetenINFORMATIEAVOND
onze naaste helpen.
opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk
dank 22voor
uw gift.
’T SAAM
“EDie
XPLOITATIE OVERZICHT 2021”
DONDERDAG
SEP-2022 19:30 UUR
Canisius

In Noorderlicht 2022-04 blz-14, is het ‘Exploitatie overzicht 2021’ gepubliceerd.
Donderdagavond 22-sep-2022 zal in ’t Saam, vanaf 19:30 uur, een nadere toelichting worden gegeven op
dit overzicht. Alle parochianen zijn hiervoor uitgenodigd.
Mocht u vragen hebben over de exploitatie dan kunt u deze op de informatieavond stellen.
Het parochiebestuur

•
•

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
afzonderlijk naar de Bleekkerk, de Grote Kerk of de Basiliek komen.

ST.-JORISPAROCHIE
BLEEKKERK

WEEKBERICHT

“Titus en de Vrede”

B LAD 2

WOENSDAG 21-SEP-2022 19:30 UUR

In de Vredesweek, op woensdag 21 september a.s, om 19:30 uur
verzorgt mevr. Frida Koopman in de Bleekkerk, Hofstraat 1 in Almelo,
een inspiratieavond over “Titus en de Vrede”.

Wat heeft hij ons nu te zeggen als wij voor vrede willen gaan? Na een korte film over het leven van Titus,
lezen we enkele teksten van hem over vrede en gaan daarover met elkaar in gesprek.
De avond is gratis toegankelijk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
Hike Flurina Hiemstra: hikeflurina@hotmail.com
Lees Meer:

https://stjorisparochie.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-17_Titus-Brandsma.pdf

25STE ZONDAG DOOR HET JAAR

PREKEN ONLINE

Zusters en broeders,
In het evangelie hoorden we een parabel die altijd tot vragen heeft geleid. Het gaat over een rentmeester
Deelnemers
niet aan
de hele
deel
te nemen
maar
die door een rijke heer
ontslagenhoeven
wordt omdat
hij diens
bezitwandeling
verkwist. Hij
reageert
daarop
doorkunnen
aan ook
schuldenaars groteafzonderlijk
schulden kwijt
te schelden,
met de
dat of
zij de
uit dank
voorkomen.
hem zullen zorgen als
naar
de Bleekkerk,
debedoeling
Grote Kerk
Basiliek
hij ontslagen is. Daarop volgt de schijnbaar onbegrijpelijke reactie van de rijke heer: hij prijst hem omdat hij
zo knap voor zijn toekomst heeft gezorgd. En daarbij rijst natuurlijk de vraag: hoe kan die man daar zo
positief op reageren? Hij is toch opnieuw bestolen door de rentmeester?
En precies daar zit de denkfout: die rijke man is helemaal niet bestolen. De rentmeester moest immers voor
zijn eigen loon zorgen, en dat deed hij door een deel van de winst aan zichzelf te betalen. Hij bepaalde dus
zelf de hoogte van de rente. Wanneer hij in de parabel de ene schuldenaar vijftig vaten olie en de andere
twintig maten tarwe kwijtscheldt, is dat dus zijn eigen winst die hij weggeeft, en niet de winst van zijn heer.
Maar dat is een zeer hoge winst, zo hoog dat zijn heer er wellicht klanten door verliest. Die gaan liever
lenen bij iemand aan wie ze niet zoveel moeten terugbetalen. En het is wellicht daarom dat de rentmeester
ontslagen wordt: hij heeft zijn heer niet bestolen, maar het is wel zijn schuld dat die bijna geen klanten meer
heeft.
Misschien vind je het merkwaardig dat Jezus een parabel vertelt over geld en rijkdom, en dat Hij zelfs zegt:
‘Maak vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon.’ En die onrechtvaardige mammon is geld en
bezit. Jezus vertelt daarover een parabel omdat Hij weet hoe die mammon zelfs goedwillende mensen in
zijn greep kan krijgen, want ook bij hen kunnen geld en bezit verslavend werken. Die spelen immers in op
zelfbehoud, op gemak, op levenszekerheid, waardoor ze zelfs het enige doel van het leven kunnen worden.
Het is dus niet verwonderlijk dat Jezus zijn parabel besluit met de waarschuwing: ‘Gij kunt niet God dienen
en de mammon.’ Zijn parabel heeft immers duidelijk gemaakt wat de verslaving aan de mammon
veroorzaakt: de rentmeester denkt alleen aan zichzelf, en zijn medemensen zijn alleen maar figuren die
daarbij moeten helpen. De kwijtschelding van schuld is immers helemaal geen uiting van naastenliefde,
maar van zelfbehoud en egoïsme.
In de eerste lezing maakt de profeet Amos duidelijk welke gevolgen die verslaving aan geld en bezit kunnen
hebben: ze maken de verslaafde zo onmenselijk dat hij armen verdrukt, misdeelden uitroeit, vervalste
weegmaten en weegschalen gebruikt en corrupt is in alles wat hij doet en denkt.
Zusters en broeders, net als Jezus maakt ook de profeet Amos duidelijk dat niemand twee heren kan
dienen. Anders gezegd: je kunt niet God en de mammon dienen. Als ‘kinderen van het licht’, zoals Jezus
ons noemt, moeten we ons dus eerlijk afvragen wie wij in de eerste plaats dienen. Is dat de God van liefde,
vrede en vreugde, of is dat geld en bezit? Streven we naar vrede en gerechtigheid, of naar rijkdom en bezit,
wat daar ook de gevolgen van zijn? Doen we mee aan de strijd tegen armoede, uitbuiting en de groeiende
kloof tussen arm en rijk, of denken we alleen aan onszelf? Aan ons om uit te maken of we kinderen van het
licht of slaven van de mammon willen zijn. Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/104-25/13611-25e-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

