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LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Am. 6, 1 a. 4-7)
2-de Lezing (1 Tim. 6, 11-16)
Evangelie (Lc., 16, 19-31)

Bewaar dit gebod tot de verschijning van de Heer.
Uw deel van het goede hebt gij ontvangen, en Lazarus viel het kwade ten deel
deze ondervindt nu vertroosting, maar gij wordt gefolterd.

ONLANGS OVERLEDEN
Johan Berends; Mar Willemsen-van Oosten; Jannet de Preter-Kamp; Bertha Keizer-Hoveling;
Mieke Gerard-Dierink.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 24-Sep 18:30

Eucharistieviering
Pater N. Hofstede

[H. Teresia van het Kind Jezus]
Jozefkoor (Ned.)

Misintenties:
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
27-Sep 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag

[H. Vincentius de Paul]

01-Okt 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
St.-Jozefdag – Parochiezondag

Jozefkoor (Lat./Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK
MEDEDELINGEN
Zondag
25-Sep 11:00 Eucharistieviering
• Mariakapel: De grote kaarsen
zijn buiten de vieringen
te verkrijgen
bij de gastvrouwen in de pastorie.
Mgr. Woolderink
Georgiuskoor
(Lat./Ned.)
Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.
Jaargedachtenis:
Misintenties: Maria Apolonia Cornelia Verstege-Volwater en Gerrit Dominicus Verstege;
Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
waarinVuIERINGEN
uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
OVERIGE
Maandag
18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
[HH. Cosmas en Damianus]
• Gevonden26-Sep
voorwerpen:
Woensdag
28-Sep
Eucharistieviering
[H. Wenceslaus;
Deze liggen
rechts 08:45
achter Lauden
in de kerk.09:00
Daar kunt
u ze eventueel ophalen.
19:00
Vespers
Uitstelling
Heilig
Sacrament
HH.
Laurentius
Ruiz en gezellen]
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week
aan
de pastorie
Donderdag
29-Sep
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[HH.
Michaël,
Gabriël
en Rafaël]
Feest
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor
dan brood
Vrijdag
30-Sep 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Hieronymus]
en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Zondag
02-Okt
11:00
Mgr.help
Woolderink
(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
M
UZIEK & SFEER

MOZART-JAZZ EN PURRRFECT MUSIC! ;-)

ZONDAG; 02-OKT-2022

Komende zondagmiddag, 2 oktober, kunt u weer komen genieten van fijnzinnige
muzikale klanken tijdens de uitvoering in de serie Muziek en Sfeer in de
St.-Georgiusbasiliek.
Op deze zondag klinken naast de zang twee bijzondere orgelwerken.
De speelse Cat Suite van Denis Bédard: in Prrrelude stellen de katten zich voor, daarna spelen ze in
Cats at Play, waarop natuurlijk een dutje volgt in Catnap om de dag af te sluiten met een Toc-cat-a.
Na een driedelig concerto van Antonio Vivaldi ontaardt een klaviersonate van Mozart in een jazz-achtige
stuk in de compositie Mozart Changes van Zsolt Gárdonyi.
Kortom: 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 02-Okt-2022 Aanvang 15:30 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

•
•

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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Boodschap paus Franciscus voor Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus
Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja.
In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen
kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken.
De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.
Lees Meer: https://www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-werelddag-voor-migranten-en-vluchtelingen/

26STE ZONDAG DOOR HET JAAR

PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

De lezingen van vandaag zijn sterk verbonden met die van vorige week. Toen trok de profeet Amos vlijmscherp van
leer tegen gewetenloze handelaars en vertelde Jezus de parabel van de sluwe rentmeester. Vandaag scheldt Amos
de zorgeloze rijken de huid vol en vertelt Jezus de parabel van de rijke man die elke dag feest viert, en de bedelaar
Lazarus, voor wie alleen honden aandacht hebben. Inhoudelijk gaat het twee keer over hetzelfde, namelijk over de
gevolgen van de verslaving aan rijkdom en bezit.
En die gevolgen zijn duidelijk: dan heb je alleen aandacht voor jezelf. Dat komt zeer pijnlijk tot uiting in de parabel van
de rijke man: het enige wat voor hem telt is chique kledij en elke dag een uitbundig feest. Dat er een zieke bedelaar
voor zijn poort ligt, ziet hij niet eens. En zo past hij helemaal in het rijtje van de zorgeloze rijken in de eerste lezing. Die
hebben ook alleen maar aandacht voor hun vreselijke zwelgzucht. Ze hebben trouwens nog iets gemeen, namelijk dat
ze geen naam hebben. Dat wijst erop dat de verhalen op alle zelfzuchtige rijken terugslaan. De armen hebben wel een
naam. Het ‘volk van Jozef’ heten ze bij Amos, en bij Jezus heet de bedelaar Lazarus, en dat zijn geen toevallige
namen. Immers, in het Oude Testament is Jozef de zoon van Jacob die door zijn broers als slaaf verkocht wordt en in
Egypte terechtkomt. Jaren later wordt hij echter zowat de onderkoning van dat land. En Lazarus betekent: door God
geholpen, en het is ook de naam van de man die door Jezus uit de dood wordt opgewekt. Beide namen maken dus
duidelijk dat God, anders dan de rijken en de machtigen op aarde, wél aandacht heeft voor armen, zwakken en
uitgestotenen. En geen klein beetje, maar heel veel en heel liefdevolle aandacht.
Maar de lezingen van vorige week en vandaag schetsen niet alleen een pijnlijk beeld van de toenmalige, maar ook van
de hedendaagse werkelijkheid. Is er vandaag wél aandacht voor mensen in nood? Die zijn er nochtans in overvloed.
Zoals er ook miljoenen vluchtelingen zijn, en zoals de kloof tussen extreem arm en immens rijk dieper is dan ooit.
Veel van de hedendaagse rijken lijken zelfs niet te beseffen dat er armen zijn, want net als de rijkaard in de parabel
van vandaag, leven ze in een totaal andere wereld.
De lezingen en de parabels zijn een waarschuwing tegen al die ellende. Zowel Amos als Jezus wijzen daarbij naar het
hiernamaals. ‘Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten’, zegt de God de Heer door de mond van Amos, en bij Jezus
wordt de rijke geconfronteerd met het feit dat het aardse leven eeuwig wordt doorgezet. Alleen zijn de rollen nu
omgekeerd: Lazarus geniet van het hiernamaals, de rijkaard kreunt van de pijn. En dat verdict is keihard: wat de
rijkaard ook probeert, niets verandert. Niets kán veranderen, want eeuwig is eeuwig.
Die waarschuwing geldt ook voor ons. Wij zijn gelovige mensen en het geloof in het hiernamaals maakt daar deel van
uit. ‘Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven’ bidden we in onze geloofsbelijdenis. Ongelovigen
hebben dat heerlijke vooruitzicht niet. Dood is dood zeggen ze, dus moeten we profiteren van het leven, want we leven
maar één keer. En dat klopt: we leven inderdaad maar één keer, want ons leven hier op aarde gaat door in het
hiernamaals. Dat moet de rijkaard ondervinden: hij had alleen aandacht voor zichzelf, en dat is ook zo in zijn eeuwig
leven: hij staat er helemaal alleen voor. Het is dus goed dat we ons aardse leven in goede banen leiden, want anders
lopen we compleet verloren in de eeuwigheid. En we moeten er niet op rekenen dat we dat dan kunnen veranderen.
We krijgen immers het eeuwige leven dat we zelf hebben gekozen. Is dat een leven dat verder gaat dan onszelf? Een
leven dat aandacht heeft voor onze medemensen, voor de natuur, voor de aarde? Hebben wij een luisterend oor en
een warm hart voor de wereld om ons heen, of sluiten wij ons op in een klein wereldje van onszelf, ons bezit en onze
eigen wil, ook als die niet uitblinkt in liefde en vrede?
Zusters en broeders, God heeft ons een hele resem talenten gegeven om zowel op de aarde als in de eeuwigheid te
genieten van een aangenaam leven: Hij gaf ons liefde, eerlijkheid, nederigheid, betrouwbaarheid en nog zoveel meer
talenten die de wereld en het hiernamaals leefbaar maken. Gebruiken we die talenten, of zijn we van die slimmeriken
zoals die rijkaard die elke dag zo’n feest viert dat hij niet eens weet dat hij ligt te verzwelgen? Aan ons om een goede
keuze te maken. Amen.

Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/105-26/13614-26e-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

