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NR. 2825
JAAR C
WEEK 1

LECTIONARIUM:
1-ste Lezing (Mal. 3, 19-20a)
2-de Lezing (2 Tess. 3, 7-12)
Evangelie (Lc. 21, 5-19)

Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.
Als iemand níet wil werken, zal hij ook niet eten.
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

ONLANGS OVERLEDEN
Jan Ribbert.

ST.-JOZEFKERK
Zaterdag 12-Nov 18:30

Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
The Lord’s Choir
Jaargedachtenis: Wim van den Broeke.
Misintenties: Ida Marinus; Ouders Braakhuis-Snijders.
OVERIGE VIERINGEN
Dinsdag
15-Nov
Zaterdag

Géén Viering

19-Nov 18:30 Eucharistieviering

[H. Albertus de Grote]
Mgr. Woolderink

Jozefkoor (Lat./Ned.)

BEN HULSHOF – 50 JAAR DIRIGENT
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022
MEDEDELINGEN
Zaterdagavond is er in de St. Jozefkerk een speciale feestelijke viering b.g.v.
• Mariakapel: De grotehet
kaarsen
zijndirigent
buiten jubileum
de vieringen
verkrijgen
50-jarig
van te
Ben
Hulshof bij
en de gastvrouwen in de pastorie.
hetgeringe
55-jarigmate
koorjubileum
The Lords Choir.
Kleine kaarsjes staan in
wel in de van
Mariakapel.
Na afloop van de viering is er een receptie in 't Saam voor de jubilerende dirigent.
• Intentieboek: Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek,
waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven.
ST.-GEORGIUSBASILIEK
• Gevonden voorwerpen:
Zondag
13-Nov
11:00 in
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Deze liggen
rechts achter
de kerk. Daar kunt u ze
eventueel ophalen.
Mgr.
Woolderink
Georgiuskoor
(Ned.)
• Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de
week aan de pastorie
Jaargedachtenis:
(als de gastdames aanwezig zijn) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood
Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;
en melk gekocht
kunnen
worden.Ben
Dit Hulshof.
is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd
Overleden
Zwager;
voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening
OVERIGE
VIERINGEN
NL29 RABO
0102 1592 54 t.n.v. “De Boodschappenmand”. Ieder bedrag is welkom.
Maandag
18:45helpen.
Vespers
Eucharistieviering
We moeten14-Nov
onze naaste
Die 19:00
opdracht
geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.
Dinsdag
15-Nov
08:45
Lauden
09:00
Eucharistieviering
[H. Albertus de Grote]
Canisius
Woensdag 16-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Margarita van Schotland
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
Donderdag 17-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[H. Elisabeth van Hongarije] ]
Vrijdag
18-Nov 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering
[Kerkwijding basilieken
Apostelen Petrus en Paulus]
Zondag

20-Nov 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.

Georgiuskoor (Lat./Ned.)

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.

•
•

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.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

B LAD 2

WJD @HOME OP AMELAND
27 – 29 JANUAR 2023
Alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon?!
Kom dan ook naar WJD@home, van 27-29 januari 2023.
Een ‘mini-WJD’ op Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar.
Aanmelden voor 16 januari 2023.
Meer Informatie:

https://www.wjd.nl/wjdhome-27-29-januari-2023/
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PREKEN ONLINE
Zusters en broeders,

Volgende zondag vieren we ‘Christus, Koning van het heelal’, en dat is de laatste zondag van dit kerkelijk
jaar. Dat einde voelen we vandaag al in de lezingen, en het is niet zo mooi wat we horen. ‘Zie, de dag gaat
komen, de dag die als een oven brandt’, zegt de profeet Maleachi in de eerste lezing. ‘Alles zal verwoest
worden’, zegt Jezus, en daarmee bedoelt Hij ogenschijnlijk de tempel in Jeruzalem, maar wat volgt komt
veeleer neer op een verwoesting over heel de aarde. Het lijkt daarbij alsof Jezus het over het einde der
tijden heeft, maar dat is niet zo. Hij schetst het beeld van een wereld in crisis door oorlogen, onlusten,
vervolgingen, aardbevingen en meer van die vreselijke dingen.
Zoals zo dikwijls lijkt het alsof Jezus het over vandaag heeft. Want we leven inderdaad in een diepe
crisistijd. Er is de klimaatverandering met bosbranden, overstromingen, extreme droogtes, hongersnoden
en miljoenen vluchtelingen. Er zijn meer aardbevingen dan ooit tevoren. Er is het vreselijke
moslimterrorisme en de al even vreselijke IS, Taliban, Al Qaeda en nog zoveel andere moordende
moslimfundamentalisten. Er is de oorlog van nazi-Rusland tegen Oekraïne, een oorlog die heel Europa
teistert door groeiende armoede. Er is de polarisatie in heel veel landen, waar mensen met getrokken
messen tegenover elkaar lijken te staan, gewoon omdat ze andere meningen hebben.
Ook buiten dit alles wordt het leven van velen op de proef gesteld. Gezinnen vallen uit elkaar,
ondernemingen gaan failliet, drugs- en drankverslavingen teisteren jong en oud, prijsstijgingen veroorzaken
groeiende armoede, onzekerheid schept een klimaat van angst en wantrouwen, en drijft mensen in de
armen van leugens, fake news, complottheorieën en sektes. En de Kerk krimpt alleen maar: ‘Er zal een tijd
komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden,’ zegt Jezus. Nee, onze kerken zullen geen
puinhopen worden zoals de dorpen en steden in Oekraïne, maar ze zullen uit het leven en zelfs uit het
geheugen van heel veel mensen verdwijnen.
Wat niet zal verdwijnen is de vertwijfeling. Waarom moet dat allemaal gebeuren? Waarom moet het geloof
verdwijnen? Precies daar gaat Jezus tegen in. Blijf geloven in Mij en in mijn Vader in de hemel, zegt Hij,
want ‘door standvastig te zijn zult gij uw leven winnen.’
Zusters en broeders, de hedendaagse wereld met al zijn ellende is niet het einde. Immers, elk einde heeft
een nieuw begin, en op elke donkere nacht volgt een heldere dag. En dat nieuw begin en die heldere dag is
de zekerheid dat God ons nooit in de steek laat. ‘Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw
tegenstanders zal kunnen weerstaan of tegenspreken’, zegt Jezus. En die tegenstanders zijn geen vijanden
die ons zullen vervolgen. Het zijn ons twijfels, onze lauwheid in de beleving van ons geloof, ons gebrek aan
inzet. Laten we ons daartegen verzetten. Laten we dus geen kaal gebrand stoppelveld zijn, zoals Maleachi
in de eerste lezing zegt, en ook geen luie nietsdoeners tegen wie Paulus in de tweede lezing uitvaart. Maar
laten we ons geloof in woord en daad beleven, want zonder God, zonder Jezus, zijn we niets of niemand.
Amen.
Lees Meer:

https://preken.be/c/door-het-jaar/112-33/13631-33e-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

