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Mariabedevaartsplaats Medjugorje
Maria van Medjugorje, Koningin van de Vrede

Oktobermaand, rozenkransmaand
Rozenkransgebed elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.00 uur St. Jozefkerk

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Maandag 14 oktober. Thema: pastoraat in de gevangenis

U kunt zich aanmelden voor 
allerlei activiteiten, o.m.:
Voor geloofsgespreksgroep ‘Geloven nu’, de Eerste H. Communie, 
het vormsel en de bezinningsdag in het Meulenbelt.

Nieuws uit de
ST.-JORISPAROCHIE

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef
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Uw specialist op het gebied van 
hypotheken, pensioenen 

en verzekeringen

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl

Ook een grote collectie gedenk- en herinneringssieraden. 
Het beste advies voor een passend assieraad met eventueel een 
vingerafdruk als ring, bedel of een haarlokhanger ter nagedachtenis 
van een dierbare. 
Wij zijn specialist in het veranderen van trouwringen en hebben 
diverse voorbeelden op voorraad.

www.hamsuitvaartverzorging.nl
www.condoleren.nu
www.uitvaarttestament.nu
E-mail: info@hamsuitvaartverzorging.nl

Jo Leloux
TWEEWIELERS

De zaak waar u zich nog klant voelt
Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl
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Algemeen

In Memoriam
Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons 
parochieblad voor hun overleden familielid een in 
memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie 
wordt deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed 
om als gemeenschap van elkaar op de hoogte te 
blijven. Van de kant van de redactie hebben wij ech-
ter een vriendelijk verzoek om de lengte van de in 
memoriam te beperken tot 250 woorden met een 
maximaal tot 300 woorden. Dit mede om de (hoge) 
drukkosten niet al te zeer op te laten lopen. Copy 
naar: h.kienhuis@hetnet.nl

Aula’s in St.- Jorisparochie
Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.-
Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier 
kunnen alle parochianen van de twee kerken van de 
St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel 
eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een an-
dere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter 
Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van 
bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn.

Urn bijzetten in het Columbarium
De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium 
onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparo-
chie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten 
bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusba-
siliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter 
gedachtenis een plaquette. De tarieven van de bewaar-
tijd (inclusief plaatsing en gedachtenisplaquette) zijn:
10 jaar € 850.-, 20 jaar € 1.300.-, 30 jaar € 1.750.-

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: 
secretariaat.st.georgius@gmail.com

Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anders-
zins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de 
mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. 
Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met 
de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
St.- Georgius: mevr. Eidhof tel,: 0546 82 73 76/ 
06 42 65 23 02

Pastoraal team

Pastoor en teamleider
Mgr. A.J.J. Woolderink 
Wierdensestraat 20
7607 GH Almelo.
Tel. 0546 82 44 91,gsm 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 22225446 
diaconie@st-jorisparochie.nl

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062 
Catechese@st-jorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie  
Mgr. A.J.J. Woolderink
Voorzitter
A.J.P. (André) de Paepe
tel. 0546 86 44 60
vv.rk.almelo@gmail.com
vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen
M.A.J. (Marian) Linssen- Canters
tel. 0546 81 98 27
secr.rk.almelo@gmail.com
secretaris parochiebestuur
F.J.M. (Koos) van Leeuwen
tel. 0546 86 15 68
kenlvanleeuwen@kpnmail.nl
lid
Vacature penningmeester

Secretariaat parochiebestuur
M.A.J. Linssen-Canters
secr.rk.almelo@gmail.com

Bereikbaarheid St.- Jorisparochie 
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 
Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Van ma. t/m vr. van 
9.00-12.00 uur zijn gastvrouwen aanwezig. 
St.- Jozef en parochiecentrum ‘t Saam tel. 0546 86 11 
84 St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo. Di. en vr. van 
9.30-12.00 uur en zaterdag van 09.30-11.00 uur zijn 
gastvrouwen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com

Voor pastorale hulp en avondwake/ 
uitvaart, de heer H. Kienhuis, 
telefoon 06-12 66 26 72 
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Extra collecte

Wereldmissiedag voor kinderen 
5 en 6 oktober 2019

Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pause-
lijke Missiewerken) speciaal aandacht voor de katholieke 
gelovigen in Burkina Faso. Aan het begin van de maand is 
er speciaal voor kinderen een Wereldmissiedag.

Vast onderdeel van de missiemaand is de Wereldmis-
siedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kin-
deren andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld 
van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het 
spaarzakje van Missio te doen. Elk jaar staat een ander 
land centraal. Dit keer is het Burkina Faso. Het West-
Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. 
Het is een van de armste landen ter wereld.

Op Missiezondag, 22 oktober, vindt in de katholieke 
Kerk een landelijke collecte plaats. 

Nationale Jongerencollecte 
17 en 18 november 2019

Ieder jaar houdt de 
Rooms Katholieke 
Kerk in Nederland 
in het derde week-
end van november 
de nationale jonge-
rencollecte. In het 

weekend van 17 en 18 november 2019 is het weer zover. 
Dan wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor 
landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk 
in het eigen bisdom.

Oproep
De bisschop vindt het belangrijk dat katholieke jongeren 
elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten dan 
alleen in hun eigen parochie. In ons bisdom worden 
daarom tienerkampen, bisdombedevaarten, kerstdi-
ners, de wereldjongerendag op palmzondag, een ver-
diepend kloosterweekend en tal van andere activiteiten 
gehouden.

Financiële steun
Er is geld nodig om al deze activiteiten te kunnen orga-
niseren. Uw financiële steun is daarvoor noodzakelijk, 
maar betekent ook een morele steun in de rug. Katho-
lieke jongerenactiviteiten laten de continuïteit van de 
Kerk zien. Dankzij uw gift en aandacht voor de jonge-
rencollecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan 
een volgende generatie. 

Bezoek thuis 
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, 
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84 
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste 
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers 
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de 
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie, 
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 
0546 86 11 84. 
De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig 
houvast te bieden: intenties voor zon- en feestda-
gen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen 
op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres: 
secr.rk.almelo@gmail.com uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071 
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068 
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht 
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook 
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken 
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek: 
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89
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De opbrengst van de Jongerencollecte kan worden 
overgemaakt naar rekeningnummer:
NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerk-
genootschap’ te Utrecht o.v.v. ‘Jongerencollecte’

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een 
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten 
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. 

Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt on-
derdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel mis-
bruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochiële Caritas Instelling
(PCI)
De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie 
St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-
861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com of via 
een briefje in de brievenbus van de betreffende pastorie. 

U kunt het werk van de PCI ondersteunen door middel 
van een financiële bijdrage te storten op ons bankreke-
ningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 ten name van 
de PCI St. Joris (ANBI instelling)

Kledinginzameling t.b.v. 
Lourdesgroep Almelo
De “Stichting Lourdes Groep 
Almelo”
Zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke 
zaterdag van 10 tot 12 uur. 
Bent u niet in staat om kleding te brengen? 
Even een telefoontje naar: 06 50956152 / 06 13921480 
/ 06 46770366 / 06 29290669
Lourdes info: 
Ida Middelkamp 0546 860171 / 06 12512827

Inzamelen oud papier bij de
St. Jozefkerk
De werkgroep oud papier van de Jozefkerk is elke vrij-
dag en zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur aanwezig op de 
parkeerplaats van de kerk voor inname van oud papier. 
Ook boeken kunnen er ingeleverd worden. Deze wor-
den voor een klein prijsje verkocht. Vriendelijk verzoek 
om het papier en karton ‘schoon’ aan te leveren. Dat 
betekent vrij van piepschuim en plastic. Ook melk- en 
frisdrankpakken mogen niet bij het oud papier. Met het 
ingezamelde geld worden de grotere investeringen en 
een deel van de dagelijkse kosten betaald. Steun dus al-
len onze parochie door uw oud papier te brengen.

Werkgroep oud papier van de St. Jozefkerk.

Vieringen in “Verzorgingshuizen” 

Hoog Schuilenburg 
Donderdag 31 okt. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 28 nov. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink

Huize Friso 
Donderdag 17 okt. 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 2 nov. 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink 

Buurstede
Zaterdag 26 okt. 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 
Zaterdag 23 nov. 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 

Biechtgelegenheid 

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de 
kerk of op de pastorie. 

Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris Woolderink.
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Liturgische vieringen

 z
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

26ste Zondag door het jaar Zaterdag 28 september 18.30 uur Zondag 29 september 10.00 uur
 Woord en communieviering Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Diaken T. van Vilsteren Mgr. Woolderink

27ste Zondag door het jaar Zaterdag 5 oktober 18.30 uur Zondag 6 oktober 10.00 uur
St. Jozefdag Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

28ste Zondag door het jaar Zaterdag 12 oktober 18.30 uur Zondag 13 oktober 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Mariaviering Woensdag 16 oktober 19.00 uur  
 Mariaviering 
 Jozef- en Lord’s Choir koor (ned.)
 Mevr. A. van Soesbergen
      
29ste Zondag door het jaar Zaterdag 19 oktober 18.30 uur Zondag 20 oktober 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Gastkoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 20 oktober 11.30 uur
In ‘t Saam bij  Verhaal uit het Oude Testament
de St.-Jozefkerk 

30ste Zondag door het jaar Zaterdag 26 oktober 18.30 uur Zondag 27 oktober 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Allerheiligen Géén viering Vrijdag 1 november 19.00 uur
  Eucharistieviering
  Herenkoor (Greg.)
  Mgr. Woolderink

Allerzielen Zaterdag 2 november 18.00 uur Zaterdag 2 november 19.30 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Dameskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

31ste Zondag door het jaar Géén viering Zondag 3 november 10.00 uur
  Eucharistieviering
  Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

32ste Zondag door het jaar Zaterdag 9 november 18.30 uur Zondag 10 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

33ste Zondag door het jaar Zaterdag 16 november 18.30 uur Zondag 17 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) The Lord’s Choir (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 17 november 11.30 uur
In ‘t Saam bij  Verhaal uit het Oude Testament
de St.-Jozefkerk 

Hoogfeest van Christus Koning Zaterdag 23 november 18.30 uur Zondag 24 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Doordeweekse vieringen 

St.-Georgiusbasiliek 
Maandag:  8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 

18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis 
   (In het weekend wordt vermeld of er 

een ochtend- dan wel avondviering is).  
Woensdag:  8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Woensdag:   19.00-19.30 uur Vespers waarna medi-

tatie en gebed voor het H. Sacrament. 
Donderdag:  8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Vrijdag:  8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis 

St.-Jozefkerk 
Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.

In de oktobermaand zal iedere dinsdag van 18.45 tot 19.00 
uur de rozenkrans worden gebeden.

Doopgelegenheid 

In 2019 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind 
te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de 
St.-Jozefkerk:

Het dopen is ingepland op zondag 
17 november 2019
· 12:00 uur in Sint Georgiusbasiliek
· 13:00 uur in de Sint Jozefkerk
Aanmelden voor 14 oktober

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons paro-
chiesecretariaat: secretariaat.st.joris@gmail.com
 
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de 

pastorie van de St.-Georgiusbasiliek. 

Voor vragen kunnen jullie bellen met 
Thea Löwik tel. 06-20793611 of mai-
len thlowik@gmail.com.

Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep doopvoorbe-

reiding

Mariaviering

In de Mariamaand oktober is er een 
Mariaviering op woensdag 16 okto-
ber met het Jozef- en het Lord’s Choir 
koor in de St. Jozefkerk om 19.00 uur 
(voorganger: mevr. A. van Soesber-
gen). U bent van harte uitgenodigd! 

Personalia

Gedoopt op zondag 30 juni 2019 in de 
St.-Georgiusbasiliek
Gwen Mara Jill (Jill) van Buul
Dochter van Gerrit van Buul en Vanessa Samor 
Gedoopt op zondag 14 juli 2019 in de 
St.-Georgiusbasiliek
Thomas Balder Maximiliaan (Maximiliaan) Breukers 
Zoon van Arijan en Marleen Breukers-Braakhuis
Emanuel Jullian Charles (Emanuel) Jansen Eijken Sluijters 
Zoon van Charlie Jansen Eijken Sluijters en Maaike Corporaal
Gedoopt op zondag 18 augustus 2019 in de 
St.-Georgiusbasiliek
Thomas Benjamin (Thomas) Hulshof
Zoon van Rob en Jusith Hulshof-IJpelaar
Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en welkom in 
de St.-Jorisparochie.
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Mariamaand oktober

Mariabedevaartsplaats Medjugorje
Naar aanleiding van de Mariamaand oktober iets over de 
Mariabedevaartsplaats Medjugorje, die inmiddels wereld-
wijd een grote bekendheid heeft gekregen.
 

Het was een nieuwe ontwikkeling, 
dat Paus Franciscus half mei van dit 
jaar toestemming heeft gegeven 
om officiële parochie- of bisdom-
bedevaarten te organiseren naar 
Medjugorje (Bosnië-Herzegovina) 
in het bisdom Mostar. Tot dan toe 
waren alleen reizen op particulier 
initiatief toegestaan. De toestem-
ming is volgens Aartsbisschop Mgr. 
H. Hoser, die door Paus Franciscus 
benoemd werd tot visitator van 
de bedevaartsplaats, “deel van 
de bijzondere pastorale aandacht 

van de Paus voor de aanzienlijke stroom mensen die naar 
Medjugorje gaan en de overvloedige vruchten van genade 
die daaruit voortkomen”. Sinds 1981 hebben 30 miljoen 
mensen Medjugorje bezocht, waaronder heel veel 
jongeren. Medjugorje is daarmee in grootte de derde 
Mariabedevaartsplaats geworden.

De zieners
Sinds 24 juni 1981 maakten zes tieners - de meisjes Vicka 
(17 jr), Mirjana (16 jr), Marija (16 jr) en Ivanka (15 jr) en 
de jongens Ivan (16 jr) en Jakov (10 jr) uit Medjugorje 
melding van Mariaverschijningen. Met name de aan-
wezigheid van Jakov was voor velen belangrijk voor de 
geloofwaardigheid van de verschijningen, vooral omdat 
het weinig waarschijnlijk zou lijken dat een jongen van 
tien jaar, elke dag opnieuw, in alle weer en wind, drie uur 
in gebed zou doorbrengen in een kerk.

Drie van hen, Vicka, Marija en Ivan – waarvan de laatste 
twee inmiddels buiten Bosnië wonen – zeggen nog altijd 
dagelijks een verschijning te krijgen. De verschijning aan 
Mirjana is telkens iedere tweede dag van de maand. 
Voor Ivanka en Jakov een maal per jaar. De boodschap 
aan Mirjana is voor iedereen te lezen op de website van 
Medjugorje. Allen zijn inmiddels getrouwd en hebben 
kinderen.

De boodschap van Medjugorje
De essentie van de boodschappen van Maria, die de 
zieners doorgeven zijn voor een groot deel gelijk aan 
de oproepen van Lourdes, Fatima en vele andere ver-
schijningsplaatsen die door de Kerk erkend zijn: een 
oproep tot persoonlijke bekering en geloof, waarbij 
vooral gewezen wordt op het belang van het gebed, 

waaronder de rozenkrans, het vasten, de trouw aan de 
sacramenten, en vooral het vertrouwen in de liefde van 
God en het geven van een getuigenis van je geloof in 
deze tijd, bijzonder ook met daden van liefde. Ze zijn 
de basis voor de vrede in je eigen hart en voor de vrede 
in de wereld. Dit alles is niet nieuw, maar het wordt 
bijzonder geplaatst in deze tijd van secularisatie en van 
geloofscrisis van veel mensen.

Eigen ervaring
In juli 1987 was ik zelf 
in Medjugorje en had 
als priester het voor-
recht om op 9 juli bij de 
verschijning aanwezig 
te zijn, die toen plaats-
vond in een bovenzaal 
van de pastorie. Zoals 
ook de mensen die 
aanwezig waren bij 
de verschijningen in 
Lourdes en Fatima en 
andere plaatsen, alleen 
waarnemen dat aan de 
zieners iets gebeurt 
dat hen bijzonder raakt 
en een diepe innerlijk vreugde geeft, zo voelde ik vanaf 
het eerste moment dat zij werkelijk in contact waren 
met wat ik niet met mijn ogen kon waarnemen. In de 
hele houding van de kinderen was duidelijk dat hen iets 
overkwam, dat hen totaal in beslag nam en waar ze 
met intense concentratie in zacht uitgesproken vragen 
en antwoorden op reageerden. Eenmaal buiten kreeg 
ik een diepe geestelijke ervaring van Gods liefde, die 
mij tot grote ontroering bracht en die ik voelde als een 
bevestiging van wat ik had meegemaakt. Iets om nooit 
meer te vergeten. 

Hoe denkt de Kerk over de verschijningen?
De goedkeuring van de bedevaarten door de Paus, 
houdt (nog) geen erkenning in van de echtheid van de 
verschijningen. Een van de redenen is dat een definitieve 
erkenning pas kan komen wanneer er een einde aan de 
verschijningen is gekomen. Men kan dat enigszins ver-
gelijken met een zalig- of heiligverklaring, die ook pas 
plaatsvindt wanneer de betreffende persoon is gestor-
ven. Het staat iedere gelovige dus vrij om te denken, wat 
hij of zij er van vindt. Dat geldt overigens ook voor de 16 
verschijningen van Maria waarvan de RK Kerk officieel 
heeft vastgesteld dat ze van bovennatuurlijke aard zijn, 
zoals, Guadeloupe, La Salette, Lourdes en Fatima, Ban-
neux en andere plaatsen.

Beeltenis van Maria 
van Medjugorje
Koningin van de 
vrede.

Ondergetekende met zieneres 
Vicka Ivankovic op 10 juli 1987 
in Medjugorje
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De boom en de vruchten 
Wat Paus Franciscus aanhaalt als argument om zijn 
goedkeuring te geven aan de bedevaarten naar Med-
jugorje, is het woord van Jezus: Een goede boom kan 
geen slechte vruchten geven…en een zieke boom geen 
goede vruchten...aan de vruchten herkent men de boom 
(Matt.7, 18 en Luc.6,43) En de vruchten van Medjugorje 
zijn overvloedig: 700 priesters vonden er hun roeping, 
600 zieken werden op wondervolle wijze genezen en 

duizenden mensen vonden de weg naar het geloof en de 
sacramenten terug op voorspraak van Maria.

Vicaris Woolderink

De oktoberviering ter ere van Maria, zal in onze parochie 
zijn in de St.-Jozefkerk op 16 oktober om 19.00 u m.m.v. het 
St.-Jozefkoor en het Lord’s Choir.

Afscheid van Jose van den Bosch van onze parochie

Onder grote belangstelling heeft Jose, onze pastoraal werkster, vrijdag 23 augus-
tus afscheid genomen van de Jorisparochie. Zij is ruim 7 jaar betrokken geweest 
in onze parochie en heeft voor onze parochianen veel betekend. 

De afscheidsviering vond plaats in 
de St. Jozefkerk. Het altaar was 
prachtig aangekleed met schalen 
vol dalia’s; dat maakte alles extra 
feestelijk.

De Woord en Gebedsviering was 
met medewerking van twee koren, 
het Jozefkoor en The Lords Choir. 
Samen met vicaris Woolderink ging 
Jose voor. Voor de wegzending was 

er een moment van een officieel 
afscheid met de gebruikelijke bloe-
men en een enveloppe met inhoud.
Na afloop van de viering ging een 
ieder naar het Saam om daar per-
soonlijk van haar afscheid te nemen. 
Het was een drukte van belang en 
vooral informeel, wat het ook ge-
zellig maakte voor haar man en drie 
zoons die bij het afscheid aanwezig 
waren.

De gastdames en de kosters hadden 
alles tot in de puntjes voorbereid. 
Er was koffie en later op de avond 
genoeg te drinken, nootjes en de 
nodige hapjes. Voor Jose was weinig 
gelegenheid om van al dat lekkers te 
genieten: het leek wel of de rij van 
gasten die van haar afscheid wilde 

nemen niet kleiner werd. Tot het 
laatst toe was zij volop in gesprek. 
Al met al een bijzonder geslaagd en 
welverdiend afscheid.

Per 1 september zal Jose beginnen 
op haar nieuwe standplaats, de paro-
chie Lumen Christi in het noordoos-
telijk gedeelte van Twente met als 
Eucharistisch centrum Denekamp.

Wij wensen haar en haar gezin alle 
goeds toe.

De redactie
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Lieve mensen

Heel hartelijk dank voor het mooie 
afscheid op 23 augustus jl. De vie-
ring in de Sint Jozefkerk en daarna 
het samen zijn in ’t Saam, alles was 
met veel enthousiasme en liefde 
voorbereid en verzorgd en het kon 
niet beter. 

Dank voor alle mooie en goede woorden, kaarten en 
mailtjes, bloemen en cadeaus en vooral voor uw aanwe-
zigheid. Dankbaar ga ik verder op mijn weg. Alle goeds 
voor u allen!

Groet, José

Feestelijk moment op Maria
Tenhemelopneming
Laura Hegeman ontvangt haar Eerste Heilige Communie

In de avondmis van 15 augustus, het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming deed Laura Hegeman (25 jaar) haar 
Eerste Heilige Communie. 

Op de gebruikelijke leeftijd van 7 jaar was het er niet 
van gekomen maar nu heeft ze zelf een bewuste keuze 
gemaakt op latere leeftijd. We feliciteren haar van 
harte met deze stap. Volgend jaar na afronding van de 
geloofsverdiepingscursus zal ze het H. Sacrament van 
het Vormsel ontvangen. De geloofsverdiepingscursus is 
inmiddels met de eerste avond van start gegaan.

Eventueel is een opgave voor de cursus nog mogelijk tot 
eind september, voor degenen die belangstelling heb-
ben maar de opgavedatum van half september vergeten 
waren.

Praten over geloof rondom
Bijbelverhalen
“Geloven Nu”

Na 3 succesvolle seizoenen hoop ik ook dit jaar weer in 
november weer te kunnen starten met de geloofsgespreks-
groep “Geloven Nu”.

Hoe doe je dat, NU geloven? Hoe gaat dat in de praktijk? 
Voor welke vragen kom je te staan? In onze geloofsge-
spreksgroep gaan we daar samen over praten en naden-
ken. In elke bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel 
centraal en gaan we op zoek naar de betekenis van dat 
verhaal voor ons eigen leven. 

De bijeenkomsten staan gepland:
-  op de eerste woensdag van de maand, van 6 november 

2019 tot en met 8 juli 2020
- van 19.45 tot 21.15 uur
- in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek
De kosten bedragen € 15,= voor het aanschaffen van het 
boek “Geloven Nu”. Voor opgave en eventuele vragen 
kunt u contact opnemen met Bea Oude Mulders:
Mailadres: catechese@st-jorisparochie.nl 
Telefoonnummer: 06 - 107 930 62

Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet

Herinnering aanmelding
voorbereiding Heilig Vormsel 
2020
Zoals u in de vorige uitgave van Noorderlicht hebt 
kunnen lezen – en mogelijk hebt u hierover ook al een 
uitnodiging via de school van uw kind ontvangen -, zal 
er in januari/februari 2020 in onze parochie weer het 
Vormsel worden toegediend tijdens de Vormselviering. 
U kunt uw kind voor het vormsel aanmelden, graag 
vóór 1 oktober 2019, via ons parochiesecretariaat, e-
mailadres: secretariaat.st.joris@gmail.com. Na de aan-
melding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd..

Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een voor-
bereidingstijd. Deze voorbereiding start na de herfstva-
kantie en zal buiten schooltijd plaatsvinden. Vooraf aan 
de voorbereidingen zal er een ouderavond zijn. Ook als 
u nog niet weet of uw kind het vormsel zal willen ont-
vangen, is het van harte welkom bij de voorbereiding. 

Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet 
Mailadres: catechese@st-jorisparochie.nl
Tel.: 06 – 107 930 62
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Oktobermaand
Rozenkransmaand

Naast de meimaand is ook oktober toege-
wijd aan Maria. In de oktobermaand staat 
het rozenkransgebed centraal. Wij worden 
uitgenodigd om ons bij dit wereldwijd gebed 
aan te sluiten.

Met Maria overwegen wij in dit gebed het leven, lijden, 
sterven en verrijzen van haar Zoon Jezus. Daarnaast 
worden wij uitgenodigd om de intenties van de Kerk, 
de wereld en van ons eigen leven in dit gebed toe te 

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2020

De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeuren en 
een jaarlijks terugkerend feest in de parochie dat zich richt op 
onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van 
nadere kennismaking met de praktijk van het christelijk geloof en 
een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus. 

Als uw kind dit schooljaar in groep 4 
zit, mag het de Eerste Heilige Com-
munie gaan doen; vanaf dat mo-
ment mag uw kind in alle vieringen 
de Heilige Communie ontvangen.  

De voorbereiding vindt plaats in 
een zestal bijeenkomsten die -bui-
ten schooltijd- in ’t Saam (naast de 
Sint Jozefkerk) zullen plaatsvinden. 
Daarnaast is er een puzzeltocht in 
de kerk en een presentatieviering.
Op een aantal scholen wordt in de 
klas ook aandacht besteed aan de 

communie. En thuis kunt u ook hel-
pen: de kinderen krijgen opdrach-
ten mee naar huis, die u samen met 
uw kind kunt gaan maken.
 
De Eerste Heilige Communieviering 
zal plaatsvinden april/mei 2020. De 
voorbereiding start in januari 2020. 
U kunt uw kind vóór 1 december 
2019 aanmelden bij het secretariaat 
van de Sint Jorisparochie, e-mail: 
secretariaat.st.joris@gmail.com 
Na de aanmelding ontvangt u per 
mail een aanmeldingsformulier.

Om de Eerste Heilige. Communie te 
kunnen doen, is het een voorwaarde 
dat uw zoon/dochter is gedoopt. In-
dien uw zoon/dochter niet gedoopt is 
en u wenst dat dit zal gebeuren, kunt 
u contact opnemen met vicaris A.J.J. 
Woolderink (06 - 83796183) of Bea 
Oude Mulders, parochiecatecheet 
(06-10793062).

Werkgroep Eerste Communie en 
pastoraal team van de Sint Jorispa-
rochie 

vertrouwen aan de Moeder Gods. Er zijn vele noden om 
voor te bidden. Er is ook veel om dankbaarheid voor uit 
te spreken. Dat alles mag samenkomen in het gebed van 
de oktobermaand.

In de St. Jozefkerk is er gelegenheid om in de oktober-
maand elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.00 uur het 
rozenkransgebed mee te bidden.

U bent allen van harte welkom!

Gezellige middag Ouderenwerkgroep

Dinsdag 20 Augustus hebben we als ouderenwerkgroep genoten van een High 
tea, dit als afsluiting van een samenwerking met José en Astrid en tevens als 
welkom voor Tini Niemeijer die onze groep gaat versterken. José en Astrid hebben 
samen de ouderenwerkgroep opgezet omdat hier enorm behoefte voor was.

2x per jaar komen ouderen vanaf 75 jaar bij elkaar in een gemoedelijke on-
gedwongen sfeer maar met wel een thema wat aanspreekt voor ouderen.

We hebben die middag teruggekeken en ook al vooruit gekeken, we gaan 
gewoon door in een goede harmonie.

José en Astrid nogmaals bedankt voor alles.

Ouderenwerkgroep St. Jorisparochie.
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Ontmoetingsmiddag voor ouderen 

Zoals u waarschijnlijk weet is ondergetekende op het moment dat u dit leest, 
niet meer werkzaam in de Sint Jorisparochie. En ook Astrid Hergers, die vanaf 
het begin bij de ontmoetingsmiddagen betrokken is geweest, maakt geen deel 
meer uit van de werkgroep. Maar voor de werkgroep was het geen vraag of de 
ontmoetingsmiddagen door zouden gaan; natuurlijk worden deze voortgezet! We 
vinden het heel fijn dat Tiny Niemeyer deel gaat uitmaken van de groep, zij zal 
de leiding van de middagen op zich nemen. 
Astrid, heel hartelijk bedankt voor je jarenlange enthousiaste inzet en Tiny, veel 
plezier en voldoening toegewenst op deze nieuwe plek.
José van den Bosch

Uitnodiging
Thema: Pastoraat in de gevangenis
Wat houdt pastoraat in deze setting 
in en wat is de betekenis daarvan voor 
gedetineerden?
Pastor Schüling, justitieaalmoeze-
nier bij de Penitentiaire Inrichting 
de Karelskamp in Almelo zal ons 
vanmiddag vertellen over zijn werk 
in de gevangenis, zijn drijfveren 

en over wat zijn werk vruchtbaar 
maakt en doet zijn. Graag nodigen 
wij u voor deze middag op uit: 
maandag 14 oktober 2019. De bij-
eenkomst is van 14.00 uur tot circa 
16.30 uur en vindt plaats in ’t Saam 
naast de St. Jozefkerk aan de St. 
Josephstraat 109 in Almelo. Inloop 
vanaf 13.30 uur. Als u het prettig 
vindt, kunt u samen met een vriend 
(in) of kennis komen. Bent u niet in 

staat om zelfstandig te komen, laat 
het ons dan weten, dan regelen wij 
vervoer voor u.
Graag ontvangen wij uw aanmelding 
voor deze middag vóór 7 oktober 
2019: 
-  bij de gastdames van de St. Jozef-

kerk ( op dinsdag, vrijdag of zater-
dag tussen 10.00 en 12.00 uur) of 
bij de gastdames van de St. Ge-
orgiusbasiliek ( op maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00uur), 

-  of telefonisch: 86 11 84 (St. Jozef), 
81 32 98 (St. Georgius).

-  of per e-mail :   
secr.st.jozef@gmail.com 

-  of per e-mail :  
secretariaat.st.joris@gmail.com

Werkgroep ouderenmiddagen Sint 
Jorisparochie

Vieringen en activiteiten van oktober t/m december 2019 
speciaal voor kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Zondag 13 oktober Kinderwoorddienst
10.00 uur Thema: 10 zieke mensen komen bij Jezus Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 15 oktober Tieneravond Tienerkamer van de pastorie
19.00 - 20.30 uur Thema: Pastoraal werker Ludger Sculling  St. Georgiusbasiliek
 komt over zijn werk in de gevangenis 
 vertellen  
Zondag 20 oktober Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 uur Thema: een verhaal uit het 
 Oude Testament 
Zondag 10 november Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
10.00 uur Thema; Hij is een God van levenden 
Zondag 17 november Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 uur Thema: een verhaal uit het 
 Oude Testament 
Dinsdag 19 november  Tieneravond Tienerkamer van de pastorie
19.00 - 20.30 uur Thema nog niet bekend St. Georgiusbasiliek
Zondag 8 december Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
10.00 uur 2e zondag van Advent 
Zondag 15 december Licht in de duisternis St. Georgiusbasiliek
13.00 uur (de basiliek wordt door de jongeren 
 opengesteld om een kaarsje aan te steken) 
Dinsdag 17 december  Tieneravond Tienerkamer van de pastorie
19.00 - 20.30 uur Thema nog niet bekend St. Georgiusbasiliek
Zondag 22december Kinderwoorddienst
10.00 uur 4e zondag van advent Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
Kerstavond 17.00 uur Kinderkerstviering St. Jozefkerk
dinsdag 24december   gebedsviering voor kinderen 
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Kinderkerk
De kinderkerk is een laagdrempelige viering bedoeld 
voor de allerjongsten en hun (groot) ouders. We lezen 
een Bijbelverhaal, zingen liedjes, steken een kaarsje aan 
en er is een pauze waarin de kinderen iets mogen knut-
selen bij een glaasje ranja en voor de ouders is er een 
kopje koffie. 
Contactpersoon: Michiel van der Lip, 06 - 12 25 27 90

Kinderwoorddienst
Tijdens de viering worden de kinderen uitgenodigd om 
mee te gaan naar de dag-kapel, waar hen het evangelie 
van de zondag op hun niveau wordt voorgelezen en uit-
gelegd. Daarna wordt het verhaal op een creatieve wijze 
verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen terug 
naar de kerk.
Contactpersoon: Bea Oude Mulders, tel. 06 - 10 79 30 62;  
catechese@st-jorisparochie.nl

Tienergroep M25 
(naar Matteüs hoofdstuk 25: de werken van 
barmhartigheid)
Na het Vormsel kunnen de kinderen meedoen met de 
activiteiten van de tienergroep M25. Dit is een leuke, 
gezellige en enthousiaste groep jongens en meisjes, die 
op een actieve manier met elkaar aan de slag gaan met 
vragen over geloof en leven, die kinderen van die leeftijd 
bezighouden. 
Contactpersoon: Annette ter Ellen, tel: 06 - 22 22 54 46; 
diaconie@st-jorisparochie.nl 

Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jongerengroep 
Young Faith. Young Faith is een diverse, leuke en en-
thousiaste groep jongeren die het belangrijk vindt om 
elkaar te ontmoeten. Dat doen ze aan de hand van 
geloofsverdieping, spelletjesavonden, deelnemen aan 
jongeren-activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel 
gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het 
leuk om meer jongeren van deze leeftijd te ontmoeten? 
Dan nodigen ze je van harte uit om je aan te sluiten bij 
deze dynamische groep. 
Contactpersoon: Laura Haagen, tel: 06 -39 36 22 58.

Op 01 juni 2018 is de bestuurstermijn van Ben Meijer als pen-
ningmeester van het parochiebestuur, statutair beëindigd. In 
afwachting van de vervulling van deze vacature is Ben bereid 
gevonden zijn termijn tijdelijk te verlengen. Het wachten is op 
een opvolger die door Ben kan worden ingewerkt.

De hoofdtaak van de penningmeester is uiteraard het beheren 
van de financiën van de St.-Jorisparochie. Op locatie niveau 
(Georgius en Jozef) wordt de penningmeester geassisteerd 
door een budgetbeheerder. 
Het parochiebestuur vergadert eenmaal per maand.

Wenst u inlichtingen over de werkwijze van het parochiebestuur 
dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (vicaris Woolderink   
06 8379 6183) of met de secretaris (Marian Linssen 06 5197 8917) 
van het parochiebestuur.

Vacature Penningmeester
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Samenvoeging Elisa en St.-Jorisparochie

In mei 2020 zal de concredita status van de Elisa eindigen. Het Bisdom heeft in 
juni 2009 hierover gecommuniceerd met het parochiebestuur Almelo-Noord en 
Almelo-Zuid. Hierbij heeft het Bisdom aangegeven dat de Elisa-parochie vanaf 
15 mei 2020 samengevoegd zal worden met Almelo-Noord, de St.-Jorisparochie.

Het parochiebestuur schreef al 
eerder dat er een fusie zal gaan 
plaatvinden tussen de Elisa en de 
St.-Jorisparochie. De gesprekken 
hierover worden na de zomer in 
september weer opgepakt. Afge-
lopen juli was vicaris Cornelissen 
aanwezig bij een van deze gesprek-
ken. Hij zal de komende tijd met re-
gelmaat een bijeenkomst bijwonen. 
Vicaris Cornelissen zal de besturen 

adviseren en over onze schouder 
meekijken om te zorgen dat alles 
verloopt conform afspraken met 
het Bisdom. 

De zogenaamde “snuffelfase” lijkt 
voorbij en de besturen zullen de 
komende tijd zich vooral richten 
op de meer inhoudelijke zaken. 
Voorlopig vindt het overleg plaats 
met de twee voltallige besturen van 

beide parochies. In de toekomst is 
het denkbaar dat er werkgroepen 
komen om in te zoomen op een 
specifiek onderwerp.
Het uitgangspunt is vanaf het begin 
om elkaar met respect en openheid 
tegemoet te treden. Uiteindelijk 
zullen we gaan naar één parochie, 
één bestuur en drie locaties met 
Mgr. A.J.J. Woolderink als onze 
pastoor.

Wij hebben er alle vertrouwen in.

Namens het parochiebestuur 
St.-Jorisparochie

Afscheid van twee bestuursleden van onze St.-Jorisparochie

Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van twee 
leden van het parochiebestuur. Anneke van Vilsteren, alge-
meen bestuurslid en Ben Meijer onze penningmeester. An-
neke heeft 4 jaar in het kerkbestuur gezeten als algemeen 
lid. Zij was tevens voorzitter van de locatieraad St.-Georgius.
Zij zorgde o.a. voor de communicatie tussen het parochiebe-
stuur en de locatieraad St-Georgius. Anneke was altijd erg 
enthousiast en gelukkig is zij bereid haar functie binnen de 
locatieraad te blijven vervullen.

Ben Meijer was na twee termijnen van vier jaar bereid 
om nog één jaar extra het parochiebestuur te onder-

steunen als penningmeester. Een tijdrovende taak waar 
veel bij komt kijken. Ben heeft dit geweldig gedaan. Het 
bestuur heeft samen met Ben gezocht naar een opvol-
ger. Dit bleek moeilijker dan wij aanvankelijk dachten. 
Ben is gelukkig bereid om alle werkzaamheden van een 
penningmeester te blijven vervullen, maar hij maakt 
geen deel meer uit van het parochiebestuur. 

Wij willen Anneke en Ben heel erg bedanken voor de ja-
renlange, trouwe en betrokken inzet voor onze parochie.

Namens het parochiebestuur St.-Joris

Week tegen Eenzaamheid

In de week van 1 t/m 8 oktober vindt de week tegen een-
zaamheid plaats. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het 
gemis van verbondenheid met anderen.

In de Week tegen eenzaamheid vragen we aandacht 
voor dit probleem en zeggen kom erbij! Want eenzaam-
heid aanpakken begint met in contact komen. Ook in 
onze parochie zijn veel mensen alleen en voelen zich 
eenzaam, ik weet dat het soms moeilijk is om hen erbij 
te betrekken, soms willen ze niet, vinden het wel goed 
zo. Maar probeer eens iemand te bezoeken die zich 
eenzaam of alleen voelt, je komt er zelf altijd sterker uit.
Met mijn tiener/M25-groep schenk ik hier veel aandacht 
aan, dit hoort bij onze opdracht als M25 groep, omzien 
naar je naaste…..

Ik eindig met een zin uit mijn beoordelingsverslag van de 
opleiding: “Wat je voor de minste der Mijnen hebt gedaan, 
heb je voor mij gedaan.”

Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent
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Op 30 juni jl. werd in Deventer de slotviering gehouden 
van het Jongerenplatform van het aartsbisdom (JPU). De 
Almelose jongeren waren met acht aanwezigen goed verte-
genwoordigd op deze prachtige dag, waar jonge katholieken 
uit het aartsbisdom Utrecht elkaar troffen.

De dag begon met de Mis in de historische Broederen-
kerk. Deze prachtige middeleeuwse kerk stamt uit 1338 
en vormde de thuishaven voor de Deventerse boetepre-
diker Geert Grote, grondlegger van de Moderne Devo-
tie. Hij woonde er geregeld de Mis bij en heeft er wellicht 
ook preken gehouden. Een mooie locatie om deze dag 
te starten, geïnspireerd door de woorden van hulpbis-
schop mgr. Hoogenboom over het volgen van Christus, 
een thema dat in ons aller leven centraal mag staan. 

Na de Mis werd er samen geluncht en verzorgde mgr. 
Hoogenboom een interessante lezing over de wording 
van de Europese Unie en de Rooms-Katholieke kerk: het 
verleden, heden en de toekomst van een vredesproject. 
Op een uiterst uitgebreide manier, onder toeziend oog 
van een strenge doch, rechtvaardige tijdbewaakster, 
werd verteld hoe de Kerk via de Europese bisschoppen-
commissie (COMECE) haar vredige invloed deed (en 
doet) gelden in de wording van een Europese gemeen-
schap. Een naam als ‘gemeenschap’ zou dan ook wat 

beter passen bij de vreedzame vereniging van Europa, 
dan de huidige, aldus de bisschop. 

De dag vervolgde in een activiteit waarbij al was aan-
gekondigd dat de kans op ‘waterschade’ groot zou zijn. 
Het bleek namelijk dat we gingen ‘raften’: een soort 
wildwatervaren in speciaal daarvoor ontworpen roeibo-
ten. Dat ging er dan ook stevig aan toe.Nadat duidelijk 
was welk team het snelst kon roeien, volgde een waar 
‘gevecht’ om een rubberen bal in een paar potjes ‘wa-
terpolo’. Terwijl de één na de ander onder toeziend oog 
van (de fotocamera van) mgr. Hoogenboom en vicaris 
Pauw (beiden veilig op de kant) overboord sloeg en de 
strijd in, in plaats van op, het water voortzette, werd er 
vooral ontzettend veel plezier gemaakt.

De dag eindigde met een heerlijke maaltijd, bestaande 
uit diverse gerechten, voorgegaan door een gezamen-
lijk gebed. Er werd gegeten, gedronken, gekletst en 
gelachen, om uiteindelijk afscheid te nemen en met 
hernieuwde contacten en nieuw gelegde vriendschap-
pen huiswaarts te keren. Wat ons jongere Almelose 
Joris-parochianen betreft zeker voor herhaling vatbaar! 
We zullen de agenda dan ook nauwgezet in de gaten 
houden, en mocht je dit lezen: je bent van harte welkom 
om je aan te sluiten bij een vervolg! 

Slotviering Jongerenplatform aartsbisdom Utrecht 
Verslag van de slotviering

Thema voor Wereldjongerendagen 2022 bekend gemaakt: 
‘Maria stond op en ging met spoed’
Paus Franciscus heeft op zaterdag 22 juni het thema be-
kend gemaakt van de Wereldjongerendagen (WJD) die in 
2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met 
spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internatio-
nale bijeenkomst met jongeren in Rome.

Zo’n 250 jongeren, waaronder twee 
Nederlanders die waren afgevaar-
digd vanuit de Nederlandse kerkpro-
vincie, waren drie dagen bijeen om 
te spreken over de Kerk en jongeren. 
Zij deden dit op basis van het docu-
ment ‘Christus vivit’. Die tekst werd 
geschreven na de bisschoppensynode over ‘Jongeren, 
het geloof en de onderscheiding van de roeping’ in ok-
tober 2018.

Paus Franciscus vertelde de jongeren dat hij hoopt op 
een harmonieus samengaan van “onze reis in het ver-
lengde van de bisschoppensynode en onze tocht naar de 
WJD in Lissabon.” Hij benadrukte: “Jullie hebben elkaar 

nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die 
voortdurend neigt naar verdeeldheid,” aldus de paus. 
“Alleen als we samen optrekken, zijn we werkelijk 
sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven 
is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur 
brengen om licht te brengen in de duisternis in deze 

wereld.”

Verder zijn ook de thema’s bekend-
gemaakt van de WJD’s die in de 
bisdommen worden gehouden in de 
jaren voorafgaand aan Lissabon. Ze 
staan allemaal in het teken van op 

weg gaan om het goede nieuws te verkondigen.

WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat 
u gezien hebt’ (vgl. Handelingen 26, 16)
WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met 
spoed’ (Lucas 1, 39)
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St.-Georgius

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
S.C.M. (Anneke) van Vilsteren - Deterd
Voorzitter, tel. 33 02 81 / 06-18187511,
annekevanvilsteren@hotmail.com 
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49, 
secretariaat.st.georgius@gmail.com
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, 
fjfoudebreuil@hotmail.com
J.H. (Hans) Kienhuis 
Lid, tel. 45 21 92 mobiel 06-154 620 79, 
h.kienhuis@outlook.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Agenda

Agenda 
Dinsdag 1 oktober 18.00 uur
Evaluatie Lourdesreis
Donderdag 3 oktober 10.30 uur
Werkgroep Verliezen Verwerken
Zondag 13 oktober 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Maandag 14 oktober 9.00 uur
Sjors creagroep
Dinsdag 15 oktober 19.00 uur
Tiener M25 groep
Donderdag 24 oktober 10.30 uur
Redactievergadering 
Maandag 28 oktober 9.00 uur
Sjors creagroep
Zondag 10 november 15.30 uur
Muziek en Sfeer mmv. Toonkunst Almelo 
Maandag 11 november 9.00 uur 
Sjors creagroep
Zaterdag 16 november 10.00 uur 
Terugkomdag diaconaal assistenten 
Dinsdag 19 november 19.00 uur
Tiener M25 groep.

Bank
Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071 
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek 
Almelo.

Kerkbijdrage
Rabobank: NL14RABO0102100160 
ING: NL45INGB0001851716 
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie 
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.

Scholen 
Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl
www.dewereldboomalmelo.nl

Contactpersoon voor voorheen de Pauluskerk
H. Kienhuis tel:0546-45 21 92 of 06-15462079, 
email: h.kienhuis@hetnet.nl

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk, 
Rabobank: NL75RABO0102105561

Even bijpraten
Iedere eerste zondag van de maand is er achterin de 
kerk, na de viering, gelegenheid om gezellig na te praten 
onder het genot van een kopje koffie.

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

St.-Georgiusbasiliek
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St.-Georgius

Toekenning St.-Jorisplaquette 

Op 15 september heeft vicaris A.Woolderink de St.-Jorispla-
quette met oorkonde uitgereikt in de St.-Georgiusbasiliek 
aan vier vrijwilligers. De vier onderscheiden vrijwilligers zijn:

Riet Oude Lansink en Marietje Oink: Al jarenlang zijn 
zij het vertrouwde gezicht op de pastorie. Als gastvrou-
wen zijn ze het eerste aanspreekpunt voor mensen die 
de pastorie bezoeken. Vaak voorzien ze de gasten van 
koffie, voeren een gesprekje of geven zo nodig goede 
raad. Ook telefonisch beantwoorden zij vele vragen, 
zowel van parochianen als van mensen buiten de pa-
rochie. Samen met de andere gastvrouwen beheren zij 
de agenda van de pastorie en kerkgebouw. Riet zit ook 
in de redactie van het Noorderlicht. Riet en Marietje 
verzorgen de voorbereiding van de verspreiding van 
het Noorderlicht zodat zij en andere parochianen de 
parochiebladen kunnen bezorgen. Tevens is Riet actief in 
de bezoekersgroep en kerkschoonmaak, (hiervoor kan 
ze wel wat extra hulp gebruiken M/V). Marietje is hèt 
aanspreekpunt voor bijzondere evenementen in de ba-
siliek, zoals concerten e.d. Samen zijn ze bij bijzondere 
parochie gelegenheden druk met de organisatie. Als St.-
Georgius mogen we ons gelukkig prijzen met zo’n goed 
samenwerkend tandem.

Hanny Niessen: Al sinds 1976 is zij 
als lectrice in onze locatie actief. 
Later raakte ze via werkgroepen 
betrokken bij voorbereidingen 
voor Woord & Communiediensten 
en ging ze bij deze gebedsdiensten 
voor. Zij droeg mede zorg voor 
het opstarten van de kinderkerst-
vieringen in de St Jozefkerk. Bij 
de voorbereiding van interkerke-
lijke oecumenische vieringen was zij degene die de St.-
Georgius vertegenwoordigt. Tevens was zij actief in de 
werkgroep vastenmeditatie.

Valeria Sutanto: Zij is al jaren actief in de werkgroepen 
1e Communie en Vormsel. Zij houdt de administratie bij 
en verzorgt de communicatie met ouders/kinderen. Ze 
zorgt ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn, 
zodat ouders en kinderen daar tijdens de bijeenkomsten 
gebruik van kunnen maken. Ook kun je altijd een beroep 
doen als acoliet voor weekend- en uitvaartvieringen. Ze 
is een oprecht erg bescheiden stille kracht op de ach-
tergrond.

St.-Jorisplaquette

Zaterdag 9 november 2019: Meet and Eat met vluchtelingen!

Stichting Present Almelo organiseert op zaterdag 9 november opnieuw een “Meet 
and Eat”; samen aan tafel met vluchtelingen. Een laagdrempelige manier om iets 
te betekenen voor vluchtelingen van het AZC of statushouders uit Almelo. Als gast-
adres ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten. 
Meet & Eat in het kort:

Je meldt je aan als gastadres – Stich-
ting Present zorgt voor een goede 
match – je ontvangt alle informatie, 
instructies en tips voor de Meet & 
Eat avond – op de dag zelf haal je 
je gasten om 16:00 op bij het AZC 
Almelo/ woonadres* – thuis ga je 
samen eten – aan het einde van de 
Meet & Eat breng je de gasten weer 
terug.

Wil je vluchtelingen in Almelo ook 
een warm welkom bieden? Meld je 
dan voor maandag 28 oktober aan 
op www.presentalmelo.nl/meet-
eat, mail naar: alie.dijkstra@pre-
sentalmelo.nl of neem telefonisch 
contact op: 06-14294984 

Namens Stichting Present 
Almelo, Alie Dijkstra

*  statushouders die in Almelo wo-
nen komen op eigen gelegenheid 
naar het gastadres of worden 
door het gastgezin opgehaald. 
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St.-Jozef

Leden locatieraad St.-Jozefkerk 
Nel Oude Nijhuis
voorzitter, tel. 86 43 48, 
neloudenijhuis@gmail.com
Koos van Leeuwen
secretaris, tel. 86 15 68, 
kenlvanleeuwen@kpnmail.nl
John van Dam
budgetbeheer, tel: 86 04 91, 
jbkl@planet.nl
Henk Goossen 
lid technische zaken, tel. 49 02 00,
goossenvoshaar@gmail.comE-mailadres St.-Jozefkerk

secr.st.jozef@gmail.com 

Kerkbijdrage St.-Jozefkerk
Rabobank: NL19RABO0102105502 
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk. 
p/a Hackfort 18: tel. 861058
ING: NL53INGB0002523200, 
beide St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.- Jozefkerk.

Scholen
Het Letterveld,
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.
Noorderborch, 
locatie Havezathe, 
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.
Locatie Welgelegen, 
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

E-mailadres van de locatieraad van de 
St.-Jozefkerk
Voor zaken betreffende de locatieraad:
parochieraadsintjozefalmelo@hetnet.nl

Agenda 

Repetitie Dames en Herenkoor
Elke dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur 
in ’t Saam.
Repetitie herenkoor van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Repetitie dames- en herenkoor van 19.45 tot 21.45 uur.
Repetitie The Lord’s Choir
Elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur 
in ’t Saam.
Inzameling oud papier
Elke vrijdag- en zaterdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Kledinginzameling Lourdesgroep
Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bijeenkomst alleenstaanden
Elke 1e dinsdag van de maand om 10 uur.
Midsoos alleenstaanden
Elke 3e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in ’t Saam.
Bloemengroep
Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien.
Ziekenhuis bezoek
Opgave bij de gastvrouwen in ’t Saam of bij 
het secretariaat.

St.-Jozefkerk

Door ziekte van een van onze trouwe vrijwilligsters, die 
zorgde dat ons parochiecentrum het Saam na gebruik 
weer schoon werd opgeleverd, zijn we op zoek naar een 
vervangster of vervanger. Ons parochiecentrum wordt 
gebruikt als repetitieruimte voor koren en bijeenkom-
sten. Helaas moeten we nu op zoek naar een persoon 
die deze werkzaamheden op zich wil nemen. We zijn 
de persoon die dit vele jaren op zich heeft genomen, 
heel veel dank verschuldigd en betreuren het dat er nu 
een eind aan moest komen. Hopelijk zijn er parochianen 
die zich hiervoor in willen zetten zodat het Saam voor 
bovengenoemd gebruik beschikbaar blijft. Tot nu toe 

was het een visitekaartje voor onze St. Jozefgeloofsge-
meenschap.

Onze gastdames, die aanwezig zijn op de pastorie op 
dinsdag en vrijdag van 9.30 -11.00 uur en zaterdag van 
9.30-11.00 uur, willen U graag verdere inlichtingen geven. 
Het telefoonnummer van de pastorie luidt:0546-861184.
Help ons mee, zodat het Saam gebruiksklaar blijft voor 
al onze vrijwilligers die van hun geloofsgemeenschap 
houden en zich ervoor inzetten.
 
De Locatieraad

Gezocht 
Vrijwilligster schoonmaakwerkzaamheden rondom het Saam 
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In memoriam

Hendrikus Johannes (Henk) Schiphorst 
Geboren op 29 december 1932 te Bornerbroek 
Overleden op 19 juni 2019 in Almelo 

Op 19 juni 2019 is Henk Schiphorst 
op 86 jarige leeftijd overleden. Op 
maandag 24 juni werd voor hem een 
afscheidsviering gehouden in de St. Ge-
orgiusbasiliek. Henk werd geboren op 
29 december 1932. Hij was de laatste 
telg in een gezin van 4 kinderen. Hij 

groeide op in Bornerbroek op de boerderij en kreeg als 
enig kind de mogelijkheid om een opleiding te volgen. 
Dit heeft hij gedaan aan de Mulo in Almelo. Hij heeft 
bijna zijn hele werkzame leven gewerkt op de financiële 
afdeling van Bendien Smits in Almelo. Hij is op 13 april 
1961 getrouwd met Diny Wolbers uit Albergen. Ze heb-
ben alle jaren in Almelo gewoond en hebben 4 kinderen 
grootgebracht. Henk was als vrijwilliger actief voor de 
parochie. Hij is lid geweest van het bestuur van het kerk-
hof en hij onderhield mede de tuin van de kerk. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Zijn geheugen liet hem in de 
steek waardoor hij steeds meer aan huis was gebonden 
en steeds meer verzorging nodig had. Uiteindelijk is hij 
thuis in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overle-
den. In de afscheidsviering hebben we afscheid van hem 
genomen waarna op dinsdag 25 juni de crematieplech-
tigheid in besloten kring heeft plaats gevonden. Zijn In 
memoriam op de afscheidsviering werd afgesloten met 
het volgende gedicht: 
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt. 
Als je veel wordt ontnomen. 
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt. 
Als het leven niet meer jouw leven is. 
Dan komt de tijd dat het einde goed is. 

Rust zacht Henk.

Paul Ignatius (Paul) Vermaes
Geboren op 18 februari 1939 in Djokjakarta
Overleden op 23 juni 2019 in Almelo

Op vaderdag werd Paul opgenomen 
in het ZGT met een ernstige hersen-
bloeding. Na een bewust afscheid en 
gesterkt door het H. sacrament der 
Zieken stierf hij een week later.
Wie was hij? Paul werd geboren in 
Djokjakarta in 1939. Na de oorlog was 

Indonesië niet meer veilig voor zijn ouderlijke gezin en 

zagen zijn ouders zich genoodzaakt van de ene op de an-
dere dag met het gezin naar Nederland te repatriëren. 
Daar groeide Paul op en studeerde elektrotechniek in 
Delft. Hij trouwde met Aleydis Denaux, met wie hij drie 
kinderen kreeg. In 1977 verhuisde hij met zijn gezin naar 
Almelo vanwege zijn werk bij ECN/UCN. Zo kwam hij 
zondags in de Georgiuskerk. Als Paul vluchtelingen in de 
kerk zag, nodigde hij ze thuis uit. Gastvrijheid was voor 
hem vanzelfsprekend.

In 1983 liet Paul zich uitzenden naar de Universiteit van 
Zambia. Nadat zijn contract afliep, kwam het gezin terug 
in Almelo en werkte hij tot zijn pensioen aan de Hoge 
School van Amsterdam. Intussen werd Aleydis gast-
vrouw van de pastorie bij pastor Kortstee. Aleydis werd 
ziek en stierf te jong op 61 jarige leeftijd. Na haar over-
lijden ging Paul veel op pad en leerde zijn tweede vrouw, 
Isti, kennen. Zij kwam ook uit Yogyakarta. Zeventien 
jaar waren ze gelukkig getrouwd en reisden jaarlijks naar 
Indonesië. Daarnaast genoten ze van de kleinkinderen.
Paul was bescheiden, intelligent, zorgzaam, gastvrij en 
vrijgevig. Hij had veel humor en een hechte band met 
familie en vrienden. Omringd door zijn naasten stierf hij 
op 80 jarige leeftijd in het vertrouwen dat het hierna-
maals goed zou zijn.

Franciscus Antonius (Frans) van Lint
Geboren 6 oktober 1938 te ‘s-Gravenhage
Overleden 30 juni 2019 te Almelo

“Het is goed zo”

Stil ben je van ons heengegaan
Jij hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb jij ons gegeven
Zo was jij het hele leven
Jij was een schat voor ons allen
Jou te moeten missen zal ons zwaar vallen

Lieve papa,
Een heel levensverhaal….daar zit jij niet 
op te wachten. De meesten onder ons 
weten eigenlijk wel hoe het is geweest. 
Waar we dankbaar voor zijn is dat we 
mama’s verjaardag nog zo fijn met jou 
erbij hebben kunnen vieren. De dag 

erna was je nog kwetsbaarder dan ooit! Echt heel ziek, 
dat vertelde de arts ons ook in het ziekenhuis. Toen jij 
op de afdeling lag, ben je gesterkt met het Sacrament 
van de Zieken. Je glimlach nadien was voor mij het teken 
dat je dit hebt meegekregen, ook je ogen waren even 
helderder… Vanaf dat moment ben jij je gaan voorbe-
reiden op jouw grote reis naar het hemels paradijs. Je 
tweede verjaardag 28 juni, je 37e transplantatiedag heb 
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je niet meer mee kunnen herdenken zoals we altijd de-
den. We hebben bij je gebeden en gewaakt, heel rustig 
ben je heengegaan. Lieverd, nu mag je voor ons bidden 
en vanuit de hemel over ons waken.

Rust in vrede. 

Lies Brummelhuis - ten Brink
Geboren op 4 oktober 1934 in Rossum
Overleden op 2 augustus 2019 te Almelo

Mama werd op 4 oktober 1934 geboren 
op de boerderij in Rossum als oudste 
van 11 kinderen. Op 11 jarige leeftijd be-
landde de zorg voor het gezin al op haar 
schouders. Haar leven stond al vroeg in 
het teken van hard werken en zorgen. 
Ze werkte jaren “in de kost” in Olden-

zaal en Enschede. Tussendoor hielp ze op de boerderij. 
Het werk en de zorg deed ze graag, met veel liefde en 
ze kon zichzelf goed wegcijferen. Ze leerde haar enige 
echte zwanenliefde kennen! Ze trouwden, verhuisden 
naar Almelo en kregen hun eigen heel gelukkige gezin 
met Frank, Monique, Jos en Stephan. In 1987 overleed 
papa. Het overlijden van haar grote liefde is ze misschien 

wel nooit echt goed te boven gekomen. Haar omgeving 
vergat ze niet. Ze deed enorm veel vrijwilligerswerk 
bij o.a. de Zonnebloem, het KVG, verschillende koren, 
vakantieweken en ze collecteerde nagenoeg overal voor 
waardoor ze in 2010 onderscheiden als lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Een kroon op haar werk!

Dat karakteriseerde haar: (klein)kinderen stonden altijd 
voorop, onvermoeibaar, hard werken, zorgzaam, heel 
veel oog voor anderen en heel, heel veel liefde geven. 
Die liefde kreeg ze van iedereen ook terug. Vrienden, 
familie, kennissen en oud collega’s van papa bleven al die 
jaren bij haar komen. Daar genoot ze intens van en….. 
als je onverwacht of gepland bij haar binnenkwam dan 
onthaalde ze je met die heerlijke glimlach op haar ge-
zicht, al kwam je tien keer op een dag. 

Afgelopen jaar kon je na weken ziekenhuis zien dat onze 
altijd zo sterke moeder een jasje uitgedaan had. Na de 
verhuizing naar Huize Friso bleef ze dan ook kwakkelen. 
Ze kon steeds minder, had veel pijn en gaf aan dat als 
het leven lijden zou worden ze dit niet meer zou willen. 
Afgelopen week hebben we daarom ook, met pijn in 
het hart, afscheid moeten nemen van onze zo geliefde 
mama!

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en 
het dames- en herenkoor. 

Om 10.30 uur vertrekt de sacra-
mentsprocessie van de kerk naar 
het park. Aansluitend om 11.00 
uur Plechtige Eucharistieviering 
in het park, waarin hulpbisschop 
Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de 
Hoofdcelebrant zal zijn, waarna 
de processie volgt. Om 15.00 uur 
is het Sluitingslof in de Gerardus 
Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan 
wederom de plaats zijn waar vele 

duizenden pelgrims vanuit het hele 
land bij elkaar zullen komen. Velen 
zullen al meerdere malen Overdin-
kel bezocht hebben en weten dat 
deze bedevaart steun en kracht 
geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er 
een Triduüm. 
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 
18 oktober en zaterdag 19 oktober, 
elke avond om 19.00 uur, is er in de 
Gerardus Majella kerk, een viering 

in het teken van Gerardus. 
Wij willen erop wijzen, dat sinds 
enkele jaren ook succesvolle kin-
deractiviteiten worden georgani-
seerd tijdens de viering op zondag-
morgen. 

Indien U verdere informatie wenst 
kunt u contact opnemen met het 
parochie centrum van de Gerardus 
Majella kerk op werkdagen tussen 
10.00 en 11.30 uur ( woensdag ge-
sloten) telefoon 053-5381304. Hier 
kunt u ook (mis)intenties opgeven. 
Kosten intenties: vrije gift. Misinten-
ties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 
0918845289 t.n.v. W.H. Olde Mei-
erink, o.v.v. Gerardus Bedevaart 
Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte 
welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. 
e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel
@live.nl
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Bezinningsdag woensdag 6 november 2019

Jaarlijks organiseren wij onze bezinnings- ontmoetingsdag in het restaurant van 
TMZ Het Meulenbelt. Vriezenveenseweg 176 Almelo.

Hierbij willen wij u uitnodigen voor 
een bijzondere dag van ontmoeting, 
bezinning en ontspanning. Deze 
dag is voor iedereen toegankelijk. 
Bezoekers die eerder geweest zijn 

hebben erg positieve ervaringen. De 
dag begint om 9.00 uur tot 17.30 uur. 
Kosten voor de hele dag zijn €15,00 

U kunt zich opgeven bij Annet ter 

Ellen 06-22225446 of Ans Hulshof 
0546-827844

De sluitingsdatum voor opgave is 
14 oktober 2019.

Uit liefde voor God
Zondag voor de Oecumene 9 en 10 november 2019

Oecumene is een kostbare 
gave aan én opdracht van 
de kerken in de 21e eeuw. 
Sinds het midden van de 
20e eeuw is in de verhou-
dingen tussen de grote en 
kleine christelijke kerken 
en stromingen veel ten 
goede veranderd. Dankzij 

de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap 
ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap 
tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar 
en dient gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er 
nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de 
moeite waard is en die als het er op aankomt veel vraagt en 
kan kosten. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid?

Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te 
kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt 
dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toe-
spraken. Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken 
zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christe-
lijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen 
zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? 
van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Chris-
ten. Zij herkennen alleen een Christen.”

Bij diezelfde ontmoeting eerde paus Franciscus de 21 
Koptisch-orthodoxe christenen die in februari 2015 op 
het strand van Libië door terroristen werden vermoord: 
“De vijand vergist zich niet, hij kan goed herkennen waar 
Jezus is. Dat zijn onze broeders. Zij hebben van Jezus 
getuigd en zijn gestorven met de woorden op de lippen: 
‘Jezus, help mij!’ (…) Zij beleden de Naam van Jezus.”
In het door oorlog verscheurde Syrië was pater Frans 
van der Lugt sj. voor velen een lichtend voorbeeld van 
geestelijk vrijheid en vriendschap over de grenzen van 
kerken en godsdiensten heen. Vanwege de liefde voor 
de ander bleef hij in Homs, langer dan menselijkerwijze 
verantwoord was. In het artikel “De weg zelf” schreef 

hij woorden over de houding van Christus tegenover zijn 
vijanden die ook op hemzelf van toepassing zijn.

“We vinden deze liefde het meeste in de houding van Chris-
tus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij 
veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt geen 
wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de 
pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt 
hij hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen 
dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen ver-
jagen.”* 

In de oecumene van het martelaarschap – de eenheid in 
het licht van het lijden omwille van het geloof – komt het 
meest tot uitdrukking waar het in de oecumene om gaat: 
eenheid in Christus.
     
U kunt het werk voor de Katholieke Vereniging voor Oecu-
mene steunen met een gift op rekening:
NL73 INGB000 1087628 t.nv. Katholieke Vereniging voor 
Oecumene
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Colofon

Colofon 

Noorderlicht
Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee 
kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van 
het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-
Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar in een oplage van 
4160 exemplaren.

Redactieleden
St.-Georgiusbasiliek 
Riet Oude Lansink, email: riet@oudelansink.com
Hans Kienhuis, email: h.kienhuis@hetnet.nl
St.-Jozefkerk
Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com  

Bezorging 
St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98
St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84  
Voorheen Aalderinkshoek: 
Hans Kienhuis tel.: 0546 45 21 92, mobiel 06-154 620 79 

Kopij Noorderlicht naar: 
kenlvanleeuwen@kpnmail.nl

Eindredactie Noorderlicht
Ans Hormes, e-mail: ahormes@hetnet.nl
Koos van Leeuwen, tel.: 0546 86 15 68, 
kenlvanleeuwen@kpnmail.nl

Dag en nacht bereikbaar
06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl 
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl

Een uitvaart is geen 
dag uit een leven, 
maar een leven in 
één dag

C h r i s t e l  B r u g g i n k

Uw partner in: Elektrotechniek / Domotica / Industriële Automatisering /
Service & Onderhoud / Beheer & Inspectie

Almelo - tel. 0546-863227 - www.brusche.nl

Secretariaat St.-Jorisparochie 
Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo
Email: secretariaat.st.joris@gmail.com
o.a. voor het doorgeven van verhuizingen,  
mutaties ledenadministratie, misintenties 

Ons parochieblad Het Noorderlicht 
komt in 2019 uit:
6e uitgave, weekend 23 november - 24 november.

Aanleverdata van kopij vóór: 
Maandag 21 oktober 2019
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.st-jorisparochie.nl 

Foto van de omslag: 
beeltenis van Maria

Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uit-
eindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale 
team. 

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stuk-
ken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te 
worden voorzien van naam en adres. 
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HOSPITAALWEG 2B         7607 TW  ALMELO  
0546 - 821155            INFO@ENGBERINK.NL 

FA. THEO GOOSSEN
AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF
Almeloseweg 159
7615 NA  Harberinkhoek 
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86

Hier kan
uw advertentie

staan
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Ieder einde
is ook
een begin.
Vredehof Almelo
Bel (0546) 81 33 34
of kijk op www.vredehof.nl

Sylvester Goossen

Vredehof.
In dienst van het leven.

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • info@hillenkantoor.nl • www.hillenkantoor.nl

kantoor- & projectinrichting + meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

Samen met onze partners hebben we in het nieuwe stadhuis van Almelo  
flexibele werkplekken en inspirerende ontspanningsruimtes gecreëerd die het 
nieuwe werken een andere dimensie geven.

Ook kennis maken met het nieuwe werken?  
Wij informeren & inspireren u graag over de mogelijkheden voor uw kantoor. 

Almelo ontdekt het 
nieuwe werken

Meer dan flexibiliteit in het
nieuwe stadhuis van Almelo
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