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2E ZONDAG DOOR HET JAAR –  OMNIS TERRA JAAR A 

14-JAN-2023 T/M 22-JAN-2023 WEEK 2 
  

 

 

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 15-Jan 10:00 Oecumenische Viering Grote Kerk  

OVERIGE VIERINGEN  
Maandag 16-Jan 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering   
Woensdag 18-Jan  Géén Viering  
  19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament   
Donderdag 19-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering [H. Fabianus] [H. Sebastianus]  
Vrijdag 20-Jan 08:45 Lauden 09:00 Eucharistieviering   

Zondag 22-Jan 11:00 Eucharistievering Mgr. Woolderink Volkszang  (Ned.)  
Kinderwoorddienst tijdens deze viering. 

ST.-JOZEFKERK   

Zaterdag 14-Jan 18:30 Eucharistieviering  
   Mgr. Woolderink Jozefkoor  (Lat./Ned.)  

OVERIGE VIERINGEN 
Dinsdag 17-Jan 19:00 Eucharistieviering  [H. Antonius]   

Zaterdag 21-Jan  Géén Viering   

Zondag 22-Jan 10:00 Oecumenische Viering Noach  
 

  

  

LECTIONARIUM:  
1-ste Lezing (Jes. 49, 3. 5-6) Ik maak u tot een licht voor de heidenen,  

zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.  
2-de Lezing (1 Kor. 1, 1-3) Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.  
Evangelie (Joh. 1, 29-34) Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.  

KORTGELEDEN OVERLEDEN  
Vrijdag 06-Jan Johannes (Hans) Keizer. Hij werd 85 jaar.  

Requiemmis was donderdag 12-jan-2023 in Georgiusbasiliek  

ONLANGS OVERLEDEN  
Jo Jannink-Vreeling; Annie de Vries - 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. 

AARTSBISDOM UTRECHT LOURDES BEDEVAART 29 APRIL T/M 6 MEI 2023 

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer de bisdom bedevaart  

naar Lourdes. Op 23 januari 2023 wordt er een informatieavond georganiseerd in de pastorie van de  

St Georgiusbasiliek Boddenstraat 76. De bijeenkomst start om 20.00 uur. U bent van harte welkom. 

Wilt u meer informatie, dat kan via  

Rob Oude Mulders Telefoon: 06 1606 1138 Mail: roboudemulders@gmail.com  

Laat van te voren weten of u komt.  

https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/
https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/
mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl
mailto:roboudemulders@gmail.com


 
 

 

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 

 

MUZIEK & SFEER DANSEND HET NIEUWE JAAR IN! ZONDAG; 15-JAN-2023 

Op zondag 15 januari is er de eerste uitvoering in de serie Muziek en Sfeer van 2023 
met aanstekelijke en vrolijk stemmende muziek!  
U kunt deze middag o.a. luisteren naar een speels Concerto van de Italiaanse 
barokcomponist Guilio Taglietti en de Dance Rithmique van Ronald de Jong.  

De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is!  
Daarnaast worden er uiteraard ook mooie en passende vocale werken uitgevoerd.   
Kom en laat u verrassen in de altijd sfeervolle St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat!.  
Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. (Info:   www.orgel-mezzo.nl) 

St.-Georgiusbasiliek Almelo;  Zondag 15-Jan-2023  Aanvang 15:30 uur Vrijwillige bijdrage bij de uitgang  

 

PREKEN ONLINE 2E ZONDAG DOOR HET JAAR A  

Zusters en broeders, 

Vandaag leren we in het evangelie een heel andere Johannes de Doper kennen dan een paar weken 
geleden. Toen riep hij bijna dwingend op tot bekering, schold hij de farizeeën en de sadduceeën uit voor 
addergebroed, en kondigde hij de Messias aan als een keiharde rechter die meedogenloos het kaf van het 
koren zou scheiden. Van die keiharde rechter is vandaag niets meer te merken, integendeel, Johannes de 
Doper noemt Jezus nu het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt en op wie de Geest van God 
blijft rusten, want Hij is de Zoon van God. En dat beeld van dat reddende lam is niet nieuw. Het kwam al 
voor toen de Israëlieten Egypte wilden verlaten, maar daarvoor geen toestemming kregen van de farao. Die 
kregen ze wel nadat de dood alle eerstgeborenen in Egypte had getroffen. De Israëlieten trof hij niet, want 
zij hadden hun deurposten ingestreken met het bloed van een lam, en aan die woningen was de dood 
voorbijgegaan. Ook Jezus wordt een lam op het kruis, want zo groot is zijn liefde voor de mens dat Hij zijn 
leven geeft om het kwaad van de wereld weg te nemen. 

Zoals altijd moeten wij ons de vraag stellen waar wij staan in dat verhaal. Wie was of is de Johannes de 
Doper die ons leerde wie Jezus is? Voor zo goed als ons allen waren dat onze ouders, onze 
parochiepriesters, onze leerkrachten. Jezus leren kennen zat gewoon in onze opvoeding, en heel 
waarschijnlijk hebben wij ons best gedaan om dat door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, maar 
de meesten van ons zijn daar niet in geslaagd. 

En dat brengt ons bij de vraag waarom we daar niet in geslaagd zijn en waarom er zoveel niet-gelovige 
mensen zijn. Wij zijn wel gelovig, wij zien Jezus echt als het Lam Gods dat de zonde van de wereld 
wegneemt. Maar dat wil niet zeggen dat we er zo maar kunnen op los leven, ver van God en gebod, want 
Jezus neemt toch al onze zonden op zich. Maar zo is het niet: Hij neemt onze zonden niet op zich, Hij 
neemt ze weg. Met andere woorden: we kunnen niet zondigen als we leven naar zijn woorden en daden 
van liefde, vrede, nederigheid, zachtmoedigheid en alle andere goede eigenschappen die de wereld 
leefbaar zouden maken. En het is precies om die goede eigenschappen dat velen niet van Jezus en niet 
van God willen weten, want zij houden helemaal niet van liefde en vrede, en ook niet van nederigheid en 
zachtmoedigheid, maar van eigenbelang, van geweld, van corruptie, van ikke en de rest kan stikken. We 
zien dat vandaag vreselijk goed in machtige landen als China en Rusland. China barst van leugens, 
onderdrukking en corruptie, Rusland kent alleen nog oorlog en wreedheid, zelfs in eigen land. Maar het blijft 
niet bij die twee landen, integendeel, machtswellust, geweld, leugen en corruptie zijn in heel veel landen het 
enige wat telt.   

Nochtans, hoe anders zou de wereld zijn als Jezus overal aanvaard werd als het Lam Gods. Als Gods 
Geest van liefde, vrede en vreugde op alle mensen zou rusten. Het zou een wereld zijn waar we spijtig 
genoeg alleen maar kunnen van dromen. Een wereld waar God bij de schepping van droomde. Een droom  
die veel mensen echter vernietigen. 

Lees Meer: https://preken.be/a/door-het-jaar/2/13649-2e-zondag-door-het-jaar-a-2023   

 
Zusters en broeders, zo’n wereld kan alleen ontstaan als we er niet alleen van dromen maar er ook aan bouwen. 
Samen bouwen aan een droom van een wereld in een nieuwe tijd. We zijn christenen, dus moeten we meebouwen 
aan zo een wereld. We kunnen er ook voor bidden. Op 19 januari begint de Week van het gebed voor de eenheid van 
de christenen. Die eenheid houdt niet in dat katholieken, protestanten, anglicanen, orthodoxen en nog zoveel andere 
christenen zich allemaal onder één naam verenigen, maar dat ze allemaal leven naar dat ene gebod van Jezus: Hou 
boven al van God, en hou evenveel van je naaste als van jezelf. En dat gebod mag niet bij woorden blijven, maar moet 
in daden worden omgezet. Daden van liefde en vrede voor al onze medemensen. Hoezeer dat nodig zijn zien we in 
Oekraïne. Onze zorg voor dat volk moet meer zijn dan meevoelen met hen en bidden voor vrede. Het moet ook echte 
steun zijn, in het spoor van Jezus die is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Laten ook wij on 
inzetten om die zonde, dat kwade van de wereld weg te nemen. Amen. 

 

http://www.orgel-mezzo.nl/
https://preken.be/a/door-het-jaar/2/13649-2e-zondag-door-het-jaar-a-2023

