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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 

ST.-GEORGIUSBASILIEK   

Zondag 06-Nov 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes; Odiel Lenferink-Laarhuis;  

Gerbert Jos Kleijssen.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 07-Nov 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Willibrord]  Hoogfeest  
Woensdag 09-Nov  Géén Viering  [Kerkwijding basiliek van Lateranen]  Feest  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament  
Donderdag 10-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Leo de Grote]  
Vrijdag 11-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Martinus van Tours]  

Zondag 13-Nov 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 
 
 

ST.-JOZEFKERK   

Zaterdag 05-Nov 18:30 Eucharistieviering    
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Ned.)  
Jaargedachtenis: Hans Besselink.  
Misintenties: Ida Marinus; Annie Boomars-Telgenhof-Oude Koehorst en Cor Boomars;  

Diny Vlaskamp-Wanschers.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 08-Nov  Géén Viering [Alle HH. Bisschoppen van Utrecht, Albrik, Ansfried, 

Bernulf, Frederik, Hunger, Radboud en abt Gregorius.]  

Zaterdag 12-Nov 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink The Lord’s Choir  

 

 
MEDEDELINGEN  

• Mariakapel:  De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie.  

Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel.  

 

• Intentieboek:  Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,  
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.  

• Gevonden voorwerpen:   

Deze liggen rechts achter in de kerk. Daar kunt u ze eventueel ophalen.  

• Boodschappenmand:  U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie  

(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood 

en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de 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 moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.  

 Canisius 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (2 Makk. 7, 1-2. 9-14) De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.  
2-de Lezing (2 Tess. 2, 16-3, 5) Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.  
Evangelie (Lc., 20, 27-38 of 20, 27. 34-38) Hij is geen God van doden, maar van levenden.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Jan Ribbert.  

ABONNEMENT WEEKBERICHT 

U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl  
U ontvangt dan op vrijdagavond het weekbericht voor de komende week in uw mailbox. 

Weekbericht en Noorderlicht zijn ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie. 

ZONDAG VOOR DE OECUMENE COLLECTE WEEKEND  5 / 6  NOV 

U kunt een financiële donatie doen via de collectebus achter in de kerk; of via bankrekening   
NL73 INGB 0001 0876 28  t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch.  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl


 
 

 

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.  
 

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM MEDEWERKERS  
Pastoor:   Parochiecatecheet:  
Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183 Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 
  Diaconaal Assistent:  
  Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446 

BLAD  2 S T . - J O R I S P A R O C H I E  W E E K B E R I C H T  

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

MUZIEK & SFEER PSALMEN, ACTUEEL EN VERTROUWD! ZONDAG; 06-NOV-2022 

Komende zondagmiddag, 6 november, 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 composities die gebaseerd zijn op de Psalmen. Naast gregoriaanse zang klinken 
ook vocale werken uit de 17e-eeuw van Constantijn Huygens en uit de 20e-eeuw van Hermann Schroeder. 
De vier orgelwerken kennen elk een eigen stijl, vanaf de 17e-eeuw t/m de 21e-eeuw, en zijn van de 
Nederlandse componisten Anthoni van Noordt, Gerard de Wit, Cornelis de Wolf en de Canadees  
Denis Bédard. Alle drie de orgels in de Basiliek zullen worden bespeeld..  

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 06-Nov-2022  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  5 / 6  NOV 

In het weekend van 5 en 6 november staat de boodschappenmand achter in onze kerken.  
Het is jammer genoeg nog steeds nodig. 
 Veel mensen in onze stad en parochie doen hierop een beroep.  

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”. 

 

PREKEN ONLINE 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zusters en broeders, 

De dagen worden korter en de nachten langer, Allerheiligen en Allerzielen zinderen nog na, nazi-Rusland wil Oekraïne 
uitmoorden. Het drukt allemaal op ons gemoed en roept vragen op over leven en dood. De lezingen lijken ons daar 
zelfs toe te dwingen. 

De eerste lezing brengt ons het verhaal van de zeven Makkabeeën en hun moeder. Ze worden op een gruwelijke wijze 
doodgemarteld omdat ze niet willen zondigen tegen de joodse wet. Wat hen daarbij grenzeloos sterk maakt, is hun 
geloof in de verrijzenis. ‘De Koning van de wereld zal ons na onze dood tot een nieuw leven opwekken’, zegt de 
tweede broer, en dat is ook het ijzersterke geloof van zijn zes broers en zijn moeder. De Sadduceeën in het evangelie 
daarentegen verwerpen het geloof in de verrijzenis, en daarom confronteren ze Jezus met een bijna grappig verhaal, 
waarmee ze Hem en het geloof in de verrijzenis belachelijk willen maken. Maar zoals altijd trapt Jezus niet in de val. 
Het leven na de verrijzenis is anders dan het aardse leven, zegt Hij. Aardse vragen en aardse problemen zijn 
verdwenen en de mensen leven eeuwig als kinderen van God. 

En daarmee geeft Hij een antwoord op een eeuwenoude vraag: Hoe is het leven na de dood? Is het een paradijs, 
zoals het aards paradijs? Is het een voortzetting van het aardse leven? Het zijn vragen die onze oer voorouders zich al 
stelden, en allen hadden ze er hun eigen antwoord op. De Vikingen kwamen in het walhalla, de Grieken en de 
Romeinen in de onderwereld, de boeddhisten en de hindoes worden herboren, en bij de moslims leeft de overtuiging 
dat mannen die als martelaar sterven voor het geloof daarvoor in de hemel beloond worden met 72 jonge maagden. 
Vandaar wellicht de vele zelfmoordterroristen. 

Jezus schetst een heel ander beeld van het leven na de dood. Het beeld van de wereld van God, die helemaal anders 
is dan de aardse wereld. Dat werd trouwens meteen duidelijk na zijn verrijzenis. Bang voor vervolging hadden zijn 
leerlingen zich achter gesloten deuren en  vensters opgesloten  in de zaal van het laatste avondmaal, en toch stond 
Jezus ineens in hun midden. Het is niet de enige keer dat Hij plots aan hen verschijnt, en opvallend daarbij is dat ze 
Hem vaak niet herkennen. Dat klinkt wellicht merkwaardig, maar eigenlijk is het dat niet. Immers, Hij leeft niet meer zijn 
aardse leven, maar het leven van zijn Vader in de hemel, en dat is helemaal ander dan het aardse leven. En als we 
leven met Jezus, zullen we ook met Hem verrijzen en eeuwig met Hem leven als kinderen van onze Vader in de 
hemel. 

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/111-32/13629-32e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
 
Het klinkt allemaal niet gemakkelijk, en dat is het ook niet, maar het gaat over de basis van ons geloof. Immers, als Jezus niet 
verrezen is, heeft ons geloof geen zin. Dan zouden we moeten geloven in een man die als een misdadiger gekruisigd is, en waarom 
zouden we zoiets doen. Maar Jezus is verrezen, en dat geeft ons geloof een onverwoestbare sterkte. Trouwens, waarom zou God 
de Heer het leven uit het niets geschapen hebben, om het dan voor eeuwig te laten sterven? Als het zo was, zou zijn schepping 
toch zinloos zijn! 
Zusters en broeders, geloven in de verrijzenis zal altijd een uitdaging blijven, maar precies dat maakt geloven zo spannend en zo 
actief. Spannend om de onzekerheid en de verwachting, actief omdat ons geloof ons aanzet tot luisteren naar Jezus, naar God, om 
mens te zijn onder de mensen, om liefdevol te leven, om te streven naar het goede, om de dood te overgrenzen, want er is leven na 
de dood! En het geloof in dat leven is een drijfveer die ons alleen maar betere en gelukkigere mensen maakt. Mensen die vol geloof 
en vol vreugde kunnen bidden: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.’ Amen  

Lees Meer: https://preken.be/c/door-het-jaar/111-32/13629-32e-zondag-door-het-jaar-c-2022  
 
 

De tollenaar is helemaal anders. Verwonderlijk is dat niet, want hij kan niet veel opsommen waarop hij fier mag zijn. Hij is immers een collaborateur 
van de Romeinse bezetter. Zijn taak is belastingen innen. Hij mag daarbij innen zoveel hij wil, en zichzelf uitbetalen met het teveel dat hij int. Het 

http://www.orgel-mezzo.nl/
https://preken.be/c/door-het-jaar/111-32/13629-32e-zondag-door-het-jaar-c-2022
https://preken.be/c/door-het-jaar/111-32/13629-32e-zondag-door-het-jaar-c-2022

