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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   

Nieuwjaarsdag – Hoogfeest Moederschap van Maria  
Zondag 01-Jan 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst  
   Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Ouders Heerdink-Leus; Frans Hemmer; Odiel Lenferink-Laarhuis; Hans Kienhuis;  

Familie Krake-Gröniger; Mar Willemsen; Henk Krukkert.  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 02-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [HH. Basilius de Grote  

en Gregorius van Nazianze]  
Woensdag 04-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 05-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
Vrijdag 06-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   
   Misintenties: Frans van Lint en overleden ouders; Eef Timmermans.  

Openbaring des Heren - Hoogfeest Driekoningen  
Zondag 08-Jan 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor  (Ned.)  
   Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 

ST.-JOZEFKERK   

Oudejaarsdag – Hoogfeest Moederschap van Maria  
Zaterdag 31-Dec 18:30 Eucharistieviering [H. Silvester I]   
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  
Jaargedachtenis:   
Misintenties: Diny Vlaskamp-Wanschers; Fam. Blaaupot en Artur Blaaupot;  

Johan Oude Booyink en dochter Manon.  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 03-Jan 19:00 Eucharistieviering  [De heilige Naam Jezus]  

Openbaring des Heren - Hoogfeest Driekoningen  
Zaterdag 07-Jan 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor  (Greg.)  
 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Num. 6, 22-27) Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.  
2-de Lezing (Gal. 4, 4-7) God zond zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw.  
Evangelie (Lc. 2, 16-21) Zij vonden Maria, Jozef en het kind. En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.  

ONLANGS OVERLEDEN  
Trudy Assink-Leoné; Jo Jannink-Vreeling.  

 

ABONNEMENT WEEKBERICHT 
Maak het u zelf makkelijk en ontvang het weekbericht digitaal. 

Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week. 

U kunt zich abonneren op het weekbericht door een mail te sturen naar:  weekbericht@stjorisparochie.nl 

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

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 - 2 8 3 2  

PASTORALE HULP 
 

OVERLIJDEN  

UITVAART 
 

 

06 8379 6183 

 

BOODSCHAPPENMAND WEEKEND  7/8-JAN-2023 

In het weekend van 7 en 8 januari 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 MOEDERSCHAP VAN MARIA 

Zusters en broeders, 

1 januari: een dag om u allen zalig en gelukkig Nieuwjaar te wensen. Een belangrijke dag, want Nieuwjaar is een 
keerpunt: er zijn nieuwe kalenders, er zijn allerlei jaaroverzichten, er zijn toespraken die heel belangrijk kunnen zijn, er 
zijn wensen, de ene al meer gemeend dan de andere. En er zijn ook beloftes, goede voornemens, en nog zoveel 
meer, want 1 januari is een jaarwending, en wie weet: misschien ook een wending in ons leven. 

Het is dan ook geen toeval dat we vandaag het feest vieren van Maria, Moeder van God. Met haar begint immers veel 
meer dan een nieuw jaar, namelijk een nieuwe tijd: de tijd dat God als Redder onder de mensen is gekomen. De tijd 
dat Hij ons in de persoon van Jezus leerde dat Hij geen God is van straf en veroordeling, maar van liefde en vrede. De 
tijd ook dat Hij ons aanspoorde om ook die weg te gaan. En hoe belangrijk die komst van Jezus was en  is, blijkt uit de 
jaartelling; we spreken van de jaren voor en de jaren na Christus. Vandaag zijn we dus 2023 na Christus. 

Die belangrijkheid was op kerstnacht ook de boodschap van de engel aan de herders: ‘Heden is u een Redder 
geboren, Christus de Heer.’ Bijna vanzelfsprekend begrijpen de herders niet echt wat ze horen, maar ze gaan toch 
onmiddellijk op zoek, vinden het kind en zijn ouders, en vertellen wat hun over dat kind gezegd is. En ze zijn niet de 
enigen die niet echt begrijpen wat ze horen, want ‘allen die het hoorden waren verbaasd over wat de herders hen 
vertelden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken,’ zegt de evangelist. 

Maria bewaart dus alles in haar hart en denkt erover na. Ze begrijpt het niet echt, maar ze aanvaardt het. En zo is 
Maria, zoals altijd, een voorbeeld voor ons. Want ook wij begrijpen niet altijd wat er gebeurt en wat we moeten 
meemaken. Heel dikwijls stellen we dan de vraag: ‘Heer, waarom moet ik dat allemaal ondergaan? Wat heb ik 
verkeerd gedaan?’ Die vragen stelt Maria niet. Ze aanvaardt wat God gepland heeft, ook al is het onbegrijpelijk en 
vaak heel pijnlijk: haar Zoon Jezus die het huis verlaat, die profeet wordt, die door zijn woorden en daden van liefde en 
vrede de joodse machthebbers zodanig tegen zich in het harnas jaagt dat Hij gekruisigd wordt. Misschien hebben we 
ons daar nooit vragen bij gesteld, maar het zou goed zijn als we dat wel deden. Als we dus zouden proberen meeleven 
met een moeder die alles moet ondergaan, hoe vreselijk het ook is. En als we ons de vraag zouden stellen: Kan ik ook 
zo’n lijden aan, zonder de schuld op anderen, op God af te schuiven? Dat doet Maria niet. Ook al begrijpt ze niet wat 
Jezus doet en wat zij moet ondergaan, ze aanvaardt het en bewaart het in de warmte van haar hart. 

Maar uit dit alles leren we ook dat Gods liefde voor zijn schepping zo groot is dat Hij als mens geboren wordt. Niet als 
een bovenaardse heerser die geen mens nodig heeft, maar als een kwetsbaar kind van een jong meisje dat Hij 
uitverkoren heeft om de Moeder van zijn Zoon te worden. En haar moederschap is even menselijk als dat van alle 
andere moeders. Ze kent dus vreugde maar ook verdriet, geluk maar ook ongeluk, voorspoed maar ook ellende. Ze 
kent dezelfde zorgen, inspanningen, bekommernissen als alle andere moeders. Vandaar ook haar zorg bij de woorden 
van de herders. Woorden die ze niet echt begrijpt, maar die ze wel in de warmte van haar hart bewaart. Een hart vol 
vragen wat er met haar kind zal gebeuren. Hoe het een Redder kan zijn. En wellicht denkt ze daarbij dat ze alleen 
maar haar best kan doen en het beste kan hopen – zoals alle moeders en trouwens ook alle vaders dat doen. 

Ook wij zijn  kinderen van God, en Maria is ook onze Moeder. Laten we ons dus spiegelen aan de warmte van haar 
hart, en laten we bidden dat Gods zegen ook over ons moge komen. We kunnen dat doen met het prachtige gebed in 
de eerste lezing: Moge de Heer ons zegenen en behoeden. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen 
schijnen en ons genadig zijn. Moge de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. 

Zusters en broeders, nog eens zalig en gelukkig Nieuwjaar op dit feest van Maria, de Moeder van God en ook onze 
Moeder. En moge Gods zegen ons alle dagen van ons leven beschermen. Amen. 

Lees Meer: https://preken.be/feesten/januari/256-1-maria-moeder-van-god/13646-maria-moeder-van-god-2023  
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