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

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons pa-
rochieblad voor hun overleden familielid een in me-
moriam 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 echter een 
vriendelijk verzoek om de lengte van de in memori-
am 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
Th. (Thea) Lowik
Tel. 06 20 79 36 11, thlowik@gmail.com
lid

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
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Extra collecte

Adventsactie 2019 
“Kinderen brengen hoop”

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor 
Kerstmis: de adventperiode. Centraal in de Adventsactie-
campagne staan moeders en kinderen. Slechte economi-
sche omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering 
veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen 
treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projec-
ten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. 
Als we een project adopteren doen we dat omdat we 
geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed 
besteed is en vooral dat het project herkend en erkend 
wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is 
voor ons essentieel. We werken via het katholieke (ca-
ritas)netwerk, zodat we ook op plaatsen kunnen helpen 
waar anderen niet kunnen komen.

Aanpak moeder- en kindsterfte 
in El Salvador
De gezondheidskliniek Ana Manganaro biedt medische 
zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het 
platteland van El Salvador. De kliniek heeft zich tot doel 
gesteld de gezondheid van moeders en jonge kinderen 
te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en 
gezonde voeding te stimuleren.

Venezolaanse vluchtelingenkinderen 
in Peru
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land 
verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim 
een half  miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaron-
der veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande 
moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, 
waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen 
en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft 
speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsver-
gunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, 
onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning 
lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen 
aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandighe-
den en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 
jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog 
en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen 
en gebrek aan voedsel ontwrichten de economie. Bijna 
een derde van de inwoners kunnen niet voorzien in hun 
levensonderhoud en zijn afhankelijk van humanitaire hulp. 
Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben 
ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd is 
geraakt in eigen land. Daarnaast keren maandelijks hon-

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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derden Somalische vluchtelingen terug uit Ethiopië en 
Jemen. Veel van deze ontheemden verblijven in kampen. 
De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en 
geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De 
meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditio-
nele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige 
voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van 
moeders en pasgeboren baby’s. In de kampen is de situ-
atie zo mogelijk nog erger.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger
De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwij-
derd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waar-
door veel mensen geen toegang hebben tot medische 
zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en 
houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katho-
lieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaar-
heid van medische zorg verbeteren. 

Steun Adventactie: elke gift telt!
Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen 
in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en 
eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf  en hun 
gezin kunnen zorgen. 

Het kan voorkomen dat er meer donaties voor een pro-
ject binnenkomen dan nodig is. Indien dit het geval is, dan 
zorgen wij ervoor dat het extra geld aangewend wordt 
voor andere soortgelijke projecten.

Adventsactie is een Erkend Goed Doel en voldoet aan 
strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert 
dit.

Wilt u liever een bedrag overmaken dan kan dat op IBAN 
NL89 INGB 06 5310 0000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

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 verplich-
ting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit 
van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik 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.

De redactieleden van het Noorderlicht 

wensen u een Zalig Kerstfeest en 

een gezond en gelukkig
Nieuwjaar!
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Liturgische vieringen

 z
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

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

Eerste Zondag van de Advent Zaterdag 30 november 18.30 uur Zondag 1 december 10.00 uur
Lezingenjaar A: Matteüs Eucharistieviering Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (ned.) Herenkoor (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Tweede Zondag van de Advent  Zaterdag 7 december 18.30 uur Zondag 8 december 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Derde Zondag van de Advent Zaterdag 14 december 18.30 uur Zondag 15 december 10.00 uur
“Gaudete” Eucharistieviering Eucharistieviering
10 jaar Basiliek Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Boeteviering Géén viering Woensdag 18 december 19.00 uur
  Boeteviering
  Georgiuskoor (ned.)
  Mgr. Woolderink

Vierde Zondag van de Advent Zaterdag 21 december 18.30 uur Zondag 22 december 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Herenkoor (Rorate Greg.) Samenzang (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kerstmis Hoogfeest Dinsdag 24 december 17.00 uur Dinsdag 24 december 19.00 uur
Geboorte van de Heer Kerstviering voor jonge kinderen Eucharistieviering
 Gebedsdienst met samenzang Lord’s Choir (ned.)
 Voorgangers: werkgroep Liturgie Mgr. Woolderink
       
 Dinsdag 24 december 21.00 uur Dinsdag 24 december 23.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Eerste Kerstdag Géén viering Woensdag 25 december 11.00 uur
  Eucharistieviering
  Herenkoor Jozef en Georgius   
  (Greg.)
  
  Woensdag 25 december 16.30 uur
  Kerstlof met Mgr. Woolderink

Tweede Kerstdag Géén viering Donderdag 26 december 10.00 uur
St. Stephanus  Eucharistieviering
  Jozefkoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink
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 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Feest van de Heilige Familie Zaterdag 28 december 18.30 uur Zondag 29 december 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Lord’s Choir (ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

St. Silvester - Oudjaarsdag Dinsdag 31 december 18.30 uur Dinsdag 31 december 19.00 uur
 Woord en comm. viering    Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Diaken T. van Vilsteren Mgr. Woolderink

Nieuwjaarsdag Géén viering Woensdag 1 januari 11.00 uur
Hoogfeest van de Heilige  Eucharistieviering
Maria, Moeder van Gods  Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Driekoningen Hoogfeest Zaterdag 4 januari 18.30 uur Zondag 5 januari 10.00 uur
Openbaring des Heren Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Doop van de Heer Zaterdag 11 januari 18.30 uur Zondag 12 januari 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst) 
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Tweede zondag door het jaar Zaterdag 18 januari 18.30 uur Zon. 19 januari 10.00 uur
Begin van de Bidweek voor de Eucharistieviering Oec. viering in de Grote Kerk
Eenheid van de Christenen Jozefkoor (lat./ned.) Géén viering in de Georgiusbasiliek
 Mgr. Woolderink ds. P.H. Endedijk en 
  mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 19 januari 11.30 uur
In ‘t Saam bij de  Thema: De werkers in de wijngaard
St.-Jozefkerk 

. . . 2 0 2 0

2 0 1 9 . . .

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.
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Vieringen in “Verzorgingshuizen” 

Hoog Schuilenburg 
Donderdag 28 nov. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 26 dec.  15.00 uur Géén viering

Huize Friso 
Donderdag 19 dec. 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 16 jan. 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink 

Buurstede
Zaterdag  21 dec.  15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 
Zaterdag  25 jan.  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.

Doopgelegenheid

In 2020 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind te laten dopen, 
zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de St.-Jozefkerk:

Doopdata 2020
Datum      St.-Georgius  St.-Jozef  
12-jan-2020 Schelpenviering  10:00 uur    Tijdens viering
16-feb-2020     12:00 uur  13:00 uur Opgave voor 12-jan-2020
11-apr-2020 Paaswake  21:00 uur?    Tijdens de viering
07-jun-2020    12:00 uur  13:00 uur Opgave voor 3-mei-2020
    
De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: 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 mailen thlowik@gmail.com.
 
Met vriendelijke groet,
Els Eidhof en Thea Löwik
Werkgroep doopvoorbereiding

Personalia

Rectificatie: Gedoopt op zondag 18 augustus 
2019 in de St.-Georgiusbasiliek
Thomas Benjamin (Thomas) Hulshof
Zoon van Rob en Mariska Hulshof-Krukkert.

Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en wel-
kom in de St.-Jorisparochie.

Gehuwd op vrijdag 27 september 
Sabine Alberts en Robert Shenouda

Wij feliciteren het bruidspaar van harte. Dat zij in hun 
leven samen de liefde voor elkaar en de liefde voor God 
mogen ervaren. 
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Kerstmis in alle kwetsbaarheid

We leven in een kwetsbare wereld. Nog nooit werd dat zo 
in alle gesprekken en debatten over klimaat en milieu bena-
drukt als in het voorbije jaar. Maar ook kwetsbaar vanwege 
het individualisme dat soms zo weinig rekening houdt met 
de belangen van de zwakken en kansarmen.

Kwetsbaarheid raakt ook de kern van het Kerstfeest 
dat wij over enkele weken gaan vieren. Het is de 
kwetsbaarheid van de liefde. Want in ons midden staat 
een weerloos Kind dat onder de meest ongunstige 
“klimaatomstandigheden” wordt geboren. Zowel in let-
terlijke en figuurlijke zin. Want een stal is bepaald geen 
comfortabele omgeving voor een pasgeborene kind. 
En… Koning Herodes die alleen oog heeft voor zichzelf 
en zijn verworven macht, staat Hem naar het leven. Zijn 
eerste levensjaren moet Hij dan ook met zijn ouders op 
de vlucht naar het buitenland.

De herders – de lagere klasse, het uitschot volgens de 
welgestelden- zijn de medemensen waar Hij het eerst 
mee in aanraking komt. Maar degenen die niets meer te 
verliezen hebben, staan meestal meer voor Hem open 
dan de welgestelden, die aan zichzelf genoeg hebben.
Die ontvankelijkheid hebben ook die drie vreemdelingen 
uit het Oosten die er alles voor over hadden om Hem 
te ontmoeten en eer te brengen. Net als vele vreemde-
lingen in onze dagen, waren zij mensen met een diep en 
overtuigd geloof.

Dat kwetsbare kind, in een voerbak geboren zal zelf Zijn 

leven geven als ‘voedsel voor velen’. Hij is het Brood ten 
bate van het leven der wereld (Joh. 6, 51),dat nog steeds 
op Zijn Woord in iedere Eucharistie wordt gebroken 
en gedeeld. God openbaart zich in een Kind, onder de 
meest kwetsbare omstandigheden. Want God is liefde 
die onze liefde zoekt.

Hij maakt zich klein, zoals de bruidegom die door de 
knieën gaat, wanneer hij de bruid ten huwelijk vraagt.
En Zijn liefde heelt en geneest, en brengt mensen tot 
elkaar. Dat is de boodschap van hoop voor ons allemaal 
die God ons in dit Kind van Bethlehem openbaart.

Ik wens u van harte een vreugdevol en zalig Kerstfeest toe!
Vicaris Woolderink

Nieuwjaar wensen

Wat is er mooier en zinvoller dan het nieuwe jaar 2020 te beginnen met Gods 
zegen te vragen over het komende jaar en over onze parochie?

De feestelijke Eucharistieviering van 
Nieuwjaarsdag staat in het teken 
van het Moederschap van Maria 
en het gebed om vrede voor de 
wereld.

Om de late opblijvers van Oud en 
Nieuw tegemoet te komen is de 
Eucharistieviering op Nieuwjaars-
morgen geplaatst om half elf in de 
Basiliek.

Daarna wordt u graag een kop 
koffie aangeboden en is er alle gele-
genheid om elkaar persoonlijk een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. 
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Advent: begin van het Matteüsjaar en jaar van de Eucharistie

Vanaf de eerste zondag van de Advent – het begin van het nieuwe kerkelijke jaar 
– gaan we in de liturgie op zondag lezen uit het evangelie van Matteüs.

Joodse profeten zal Jezus juist door 
degenen die zijn gezag hadden moe-
ten herkennen worden bestreden 
en, uiteindelijk, ter dood gebracht 
worden in Jeruzalem - “Jeruzalem, 
dat de profeten doodt en stenigt 
wie naar haar toe zijn gestuurd”.

Drie lezingen in de Mis
In overleg met het Liturgisch Beraad 
van onze parochie hebben we er 
voor gekozen om met ingang van 
de eerste Adventszondag voortaan 
alle drie Bijbellezingen, die voor de 
zondag voorzien zijn, te gaan lezen.
Een van de vernieuwingen van het 
Tweede Vaticaans Concilie was om 
de gelovigen meer vertrouwd te 
maken met de Bijbel. Voor 1969 had 
iedere zondag twee vaste lezingen 
die ieder jaar op die zondag weer 
terugkwamen: een epistellezing 
(meestal uit de brieven van Paulus 
en een evangelielezing. De vernieu-
wing was, om daaraan toe te voe-
gen, een eerste lezing uit het Oude 
Testament (dat vroeger bijna niet 
voorkwam in de zondagsliturgie) 
en ook om voortaan niet ieder jaar 
op de betreffende zondag dezelfde 
lezingen te gebruiken maar om een 
cyclus van Bijbellezingen te maken 
voor drie jaar. 

In jaar A wordt dan gelezen uit het 
evangelie van Matteüs, in jaar B het 
Marcusevangelie en in jaar C het 
Lucasevangelie. Telkens met als eer-
ste lezing een passage uit het Oude 
Testament dat een relatie heeft 
met het evangelie dat op de betref-
fende zondag gelezen wordt en 
met als tweede lezing/epistellezing 
een gedeelte uit de brieven van de 
apostelen. Voor de Paastijd worden 
dan gedurende drie jaar tijd telkens 
verschillende passages uit het Jo-
hannesevangelie gelezen, terwijl de 
eerste lezing dan steeds uit het Boek 
Handelingen van de Apostelen is. 

Met dit alles wordt bereikt dat we 
in drie jaar tijd de hele Bijbel groten-
deels horen. Met de cyclus van drie 
jaar zijn we in Nederland al 50 jaar 
vertrouwd, maar de invoering van 
drie lezingen op de zondag kwam in 
ons land, in tegenstelling tot de rest 
van de Wereldkerk maar schoor-
voetend tot stand. De tweede lezing 
werd veelal overgeslagen, zodat we 
feitelijk zelden meer horen voorle-
zen uit de brieven van Paulus en de 
andere apostelen. 

In de laatste jaren echter zijn steeds 
meer parochies in Nederland 
overgegaan tot drie bijbelse lezin-
gen, zoals eigenlijk de bedoeling is. 
Hierbij willen wij nu ook aansluiten, 
mede ook vanwege het Jaar van de 
Eucharistie dat eveneens op de eer-
ste zondag van de Advent van start 
gaat.

Wat is het “Jaar van de 
Eucharistie?”
Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij 
vanaf  de eerste zondag van de Ad-
vent 2019 ook een bijzonder jaar in: 
een ‘Jaar van de Eucharistie’ schreef  
de Kardinaal op Witte Donderdag. 
“Hierdoor hopen we te bereiken 
dat dit sacrament van de blijvende 
aanwezigheid van onze Heer Jezus 
Christus midden onder ons steeds 
meer (of  wellicht opnieuw) een 
centrale plek in het hart van ons 
geloofsleven gaat innemen en dat 
het komende Jaar van de Eucharistie 
eraan mag bijdragen dat we min-
stens elke zondag in het sacrament 
van de Eucharistie het voedsel zoe-
ken dat we nodig hebben om Hem 
na te volgen op weg naar Gods eeu-
wig Koninkrijk.” Bij dat “voedsel” 
voor ons geloof  hoort zeker ook 
een grotere vertrouwdheid met de 
Bijbel.

Ook zal er komend jaar aandacht 
zijn voor andere initiatieven die hel-
pen bij een intensere beleving van 
de Eucharistie.  
 

Wat beoogt Matteüs?
Matteüs, was voordat 

hij door Jezus geroe-
pen werd als apostel, 
bekend onder de 

naam Levi, de 
tollenaar (belas-
tingambtenaar) uit 
Kafarnaüm. Mat-

teüs schreef  vooral voor de Joden 
die Christen waren geworden met 
het doel om aan te tonen dat Jezus 
van Nazareth de beloofde Mes-
sias/Christus is, en dat in hem de 
oude beloften en profetieën uit de 
Schrift vervuld zijn. Jezus is “Degene 
is, over wie Mozes en de profeten 
gesproken hebben” zegt Matteüs 
ons. Het evangelie biedt dan ook 65 
verwijzingen naar het Oude Testa-
ment, veel meer dan in een van de 
andere evangeliën. Twaalf  keer vin-
den we bij Matteüs een formulering 
in de trant van: “zo ging in vervulling 
wat gezegd is”, telkens om aan te 
geven dat een bepaalde gebeurte-
nis in Jezus’ leven al in een profetie 
voorzegd was. Voor Matteüs is Jezus 
dus de verwachte Messias, die niet 
gekomen is om de Wet, zoals die te 
vinden is in de Thora (de eerste 5 
boeken van de Bijbel), af  te schaf-
fen maar om deze haar eigenlijke, 
diepere betekenis te geven. De wet 
die Jezus in de Bergrede verkondigt 
is geen nieuwe wet, maar een uitleg 
en uitwerking van de oude Wet. 

Deze uitwerking staat voor Mat-
teüs in schril contrast met de manier 
waarop de Joodse religieuze leiders 
de wet uitleggen en uitvoeren. Ener-
zijds wijst Matteüs er telkens op dat 
voor Jezus de oude wet niets aan 
kracht verloren heeft, maar tegelijk 
benadrukt hij hoe weinig de Joodse 
leiders van die wet begrepen heb-
ben en hoe ze op hun wettische 
manier juist de geest van de wet 
ontkrachten. En net als alle grote 
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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 gemoede-
lijke ongedwongen sfeer maar met 
wel een thema wat aanspreekt 
voor ouderen. 
We hebben die middag teruggeke-

ken en ook al vooruit gekeken; we 
gaan gewoon door in een goede 
harmonie. José en Astrid nogmaals 
bedankt voor alles.

Ouderenwerkgroep St. Jorisparochie.

Vieringen en activiteiten in december 2019 en januari 2020
speciaal voor kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Zondag 8 december Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
10.00 uur Thema: 2e zondag van Advent 
Zondag 15 december Licht in de duisternis
13.00 uur (de basiliek wordt door de jongeren 
 opengesteld om een kaarsje aan te steken) 
 St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 17 december  Tieneravond M25 Tienerkamer van de pastorie
19.00 - 20.30 uur Thema: Kennismaking en activiteit met  St. Georgiusbasiliek
 de aankomende Vormelingen  
Zondag 22 december Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
10.00 uur Thema: 4e zondag van advent  
Kerstavond 17.00 uur Kinderkerstviering St. Jozefkerk
dinsdag 24december Gebedsviering voor kinderen 
2020  
Vrijdag 03 januari Jongerenbijeenkomst Young Faith Tienerkamer van de pastorie
20.00 - 22.00 uur Thema: ‘Nieuwjaarsborrel’ St. Georgiusbasiliek
Zondag 12 januari Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
10.00 uur Thema: De doop van Jezus in de Jordaan 
Dinsdag 14 januari Tieneravond M25 Tienerkamer van de pastorie
19.00 - 20.30 uur Thema: Activiteit met Bea Oude Mulders St. Georgiusbasiliek
Zondag 19 januari Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 - 12.30 uur Thema: de werkers in de wijngaard 
Zaterdag 1 februari Vormselviering St. Jozefkerk
18.00uur Thema: een steentje bijdragen 
8 februari Jongerenbijeenkomst Young Faith Tienerkamer van de pastorie
20.00 - 22.00 uur Spreker: pastoor Mauritio Meneses  St. Georgiusbasiliek
 Santiago

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
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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, ge-
zellige en enthousiaste groep jongens 
en meisjes, die op een actieve manier 
met elkaar aan de slag gaan met vra-

gen 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 

Herinnering aanmelding eerste Heilige Communie 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 -, starten 
we in januari 2019 weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

U kunt uw kind hiervoor aanmelden 
– graag vóór 21 december a.s. – door  
een aanmeldingsformulier op te 
vragen via ons parochiesecretariaat: 
secretariaat.st.joris@gmail.com 

Om de Eerste Heilige. Communie 
te kunnen doen, is het een voor-

waarde dat uw zoon/dochter is 
gedoopt. Indien uw zoon/dochter 
niet gedoopt is en u wenst dat dit 
zal gebeuren, kunt u contact opne-
men met vicaris A.J.J. Woolderink 
(06 - 83796183) of Bea Oude Mul-
ders, parochiecatecheet 
(06-10793062).

 
Werkgroep Eerste Communie en 
pastoraal team van de 
Sint Jorisparochie 

Hoe gaat het met de opbrengsten voor het dak van onze Sjors?

De actie voor de restauratie van het dak van de Georgiusbasiliek loopt inmiddels 
enige tijd. Veel mensen voelen zich betrokken bij onze actie en hebben hun gift 
overgemaakt. Inmiddels hangt achter in de kerk “een meter”’ waarop de bijdra-
gen zichtbaar worden, zodat iedere bezoeker van onze kerk kan zien hoeveel we 
inmiddels hebben opgehaald. Naast de meter staat een kist waar iedereen een 
gift kan geven. Helaas hebben we nog lang niet genoeg. De meter blijft hangen 
rond de 29.000 euro. We hebben dus nog een hele weg te gaan als we bedenken 
dat we 135.000 euro nodig hebben.  

2500 flyers zijn er inmiddels ver-
spreid in Almelo. De krant heeft 
meerdere keren over onze actie 
geschreven. Posters hangen op. De 
parochianen worden op zondag 
door onze vicaris A.J.J. Woolderink 
op de hoogte gebracht over de 
stand. Bedrijven, fondsen, provincie 
Overijssel zijn aangeschreven. He-
laas heeft dit nog niet geleid tot het 
gewenste bedrag. 
We zijn er als kerkbestuur van 
overtuigd dat vele inwoners van 
Almelo onze kerk, die beeld bepa-

lend is voor onze stad, belangrijk 
vinden. We mogen trots zijn dat 
wij in Almelo een basiliek hebben. 
Een prachtig monumentaal gebouw 
dat wij met elkaar moeten kunnen 
behouden.

Inmiddels zijn ook de nodige 
werkzaamheden verricht om via 
crowdfunding, Indiegogo geld in 
te zamelen. Dit vereist veel voor-
werk, en wij hebben een vrijwilliger 
van de Universiteit Twente bereid 
gevonden om ons hierbij te helpen 

en te adviseren. Zo kun je als kerk 
ook jonge mensen betrekken bij ac-
tiviteiten en kun je op een moderne 
manier je als kerk presenteren. We 
hopen op steun van velen in de ko-
mende maanden. 15 December is 
er weer Kerstmarkt in de Oranje-
straat. In de stad zullen vrijwilligers 
van onze kerk, 900 kaarsjes gaan 
uitdelen en een ieder uitnodigen 
om deze in de basiliek te komen 
aansteken. Een groot succes vorig 
jaar en vele mooie en persoonlijke 
ontmoetingen. Graag nodigen we 
iedereen uit op 15 december om 
zo’n kaarsje te komen aansteken. 

Het bestuur bedankt via deze weg 
iedereen heel hartelijk voor zijn 
bijdragen aan onze actie.

Het parochiebestuur St.-Jorisparochie
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Bestuur St. Jorisparochie /  Jongeren

Slim Schenken

Zoals bekend loopt het aantal (financieel bijdragende) 
parochianen terug. Daardoor zijn de inkomsten van uw 
parochie dalende. Het parochiebestuur doet er alles aan 
om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch is de 
verwachting dat de begroting van 2019 niet sluitend kan 
worden gemaakt.

Het parochiebestuur beseft dat niet iedereen de moge-
lijkheid heeft om royaal bij te dragen in de kosten voor 
instandhouding van onze parochie. Bent u daartoe wél 
in staat, dan zou u met een hogere bijdrage toch netto 
evenveel geld kwijt zijn wanneer u de kerkbijdrage doet 
via een lijfrente overeenkomst.Wilt u maximaal gebruik 
maken van de fiscale aftrekbaarheid en bent u bereid uw 
parochie 5 jaar of langer met een bedrag van minimaal € 
100,= te steunen, sluit dan een overeenkomst voor een 
periodieke schenking af.

Hoe te handelen?
Neem contact op met dhr. H. Nij Bijvank; tel. 06 1878 
1088, email hnijbijvank@outlook.com. De dhr. Nij Bij-
vank is door het parochiebestuur gemachtigd deze over-
eenkomst af te sluiten. Hij maakt met u een afspraak om 
uw vragen te beantwoorden en gegevens op te nemen. 
Er zijn geen kosten aan deze schenking verbonden.

Het bedrag dat u terugkrijgt van de fiscus is afhankelijk 
van de belastingschijf waarbinnen uw aftrekpost valt en 
uw leeftijd, boven of onder de aow-leeftijd. Ter illustra-
tie enkele voorbeelden indien u in het 38,10% of 51,75% 
belastingtarief valt. (Dit zijn 2 van de 5 belastingtarieven 
voor het belastingjaar 2019.)

Schenking Tarief 38,10 %  Tarief 51,75 % 
Bruto Retour Fiscus Netto Retour Fiscus Netto
€  150,= per jaar €  57,= per jaar €  93,= per jaar €  78,= per jaar €  72,= per jaar
€  300,= per jaar €  114,= per jaar € 186,= per jaar €  155,= per jaar € 145,= per jaar
€  600,= per jaar €  229,= per jaar € 371,= per jaar €  311,= per jaar € 289,= per jaar

Deze avond hadden we als thema de Gevangenis 
n.a.v. een werk van Barmhartigheid, de gevan-
gene bezoeken. En omdat het moeilijk is om 
een gevangene te bezoeken hebben deze 
avond Ludger Schuling, Geestelijk verzorger 
in de Karelskamp, uitgenodigd.

Hij heeft verteld hoe het gaat in de ge-
vangenis, hoe de binnenkomst van de ge-
detineerden is, en hoe ze wonen en werken 
in de gevangenis. Ook hadden de tieners zelf 
vragen bedacht; ze vroegen of hij wel eens bang of 
angstig was. Hierop vertelde Ludger dat er geen reden 
was om bang te zijn en dat er altijd een bewaarder bij 
het gesprek is.

In het gesprek met de gedetineerde vraagt hij nooit wat 
ze gedaan hebben, dat is niet relevant. Hij vraagt hoe de 
gedetineerde de toekomst ziet als hij vrij kom, is er een 
thuis, moet hij opnieuw op zoek naar werk, is er relatie 
nog heel is: vragen die voor hen erg belangrijk zijn. Een 
tiener was benieuwd waarom de geestelijk verzorger dit 
werk doet. Hier had hij een mooi antwoord op: hij doet 
het graag en vindt het dat het waardevol is en er is altijd 
hoop. Een andere tiener vroeg of er wel eens mensen 

zijn overleden na een gevecht in de gevangenis. 
Hierop was het antwoord dat dit heel zel-

den gebeurt, zo`n 3x per jaar maar niet in 
Almelo.

De tieners zijn een stuk wijzer geworden 
over hoe het gaat als je gevangen zit en 
n.a.v. deze avond gaan we in Januari 2020 

op bezoek in de Karelskamp zodat ze met 
eigen ogen kunnen zien hoe het is in de ge-

vangenis.

De Tiener/M25 groep.

2e Tieneravond 15 oktober 2019
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Na een aantal maanden hard werken door de tieners van 
M25, de jongeren van Youg Faith, de heren Hilgerink en 
Oude Breuil, een aantal enthousiaste vaders, Gabriëlle en 
Annette, hebben zij een hele oude kamer in de pastorie 
weten om te toveren tot een prachtige tiener/jongeren ka-
mer. En op zondag 29 september heeft vicaris Woolderink 
onder de belangstelling van de tieners, jongeren, ouders 
en andere belangstellenden deze kamer ingezegend. “Met 
het inzegenen van deze kamer vragen we twee dingen: het 
gaat om de bescherming van God voor deze ruimte maar 
eigenlijk vooral om de bescherming voor diegenen die er 
gebruik van gaan maken. Het gaat dus nooit alleen maar 
om de materiele dingen bij een inzegening.”, was de uitleg 
van vicaris Woolderink.

Deze zeer unieke gebeurtenis hebben we onder het 
genot van een hapje en drankje gevierd. Na het officiële 
gedeelte was het tijd voor een gezellig samenzijn be-
neden in de pastorie met eten, drinken en enthousiast 
samen spelletjes doen.

Wat ook nog mooi is om te vertellen: In de afgelopen 
twee jaar zijn deze groepen (M25 en Young Faith) 
gegroeid in aantal. En beide groepen komen 1x in de 
maand bij elkaar met een activiteit. Een hele positieve 
ontwikkeling voor onze parochie mag je wel zeggen!

Inzegening tiener/jongerenkamer in de pastorie van
de St. Georgiusbasiliek

Jongerenbedevaart naar Rome

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel 
eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op be-
devaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je 
nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong 
Katholiek in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim 
een Jongerenbedevaart naar Rome. De bedevaart is een 
initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbis-
schoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. 
Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht. In 
Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse 
priesters en diakens die de stad goed kennen.

In het kort:

Wanneer:
•  26 april t/m 2 mei 2020

Voor wie: 
•  Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 

18 t/m 28 jaar
•  Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de 

prijs hoger liggen!)
•  Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim

Contact: 
•  Huis voor de Pelgrim, 
 e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715
•   Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de 

Pelgrim

Jongeren
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Vrijwilligers

Misdienaars en acolieten naar 
Tarcisiusdag
Op 21 september zijn 19 misdienaars en acolieten van onze parochie naar de 
Tarcisiusdag in Utrecht geweest. Dit is een misdienaarsdag, georganiseerd door 
het Aartsbisdom voor alle misdienaars/acolieten in het Aartsbisdom. Het was een 
super geslaagde dag. 

Vrijwilligers
in beeld
Ruimte voor vrijwilligers 
en werkgroepen 

We hebben ons ’s morgens om 7.15 
uur verzameld bij het station om 
samen met de trein naar Utrecht te 
gaan. Vanaf het station moesten we 
nog een stukje lopen naar het Boni-
fatiushuis (voormalige pastorie van 
de Catherinakathedraal). Daar kon-
den alle misdienaars en acolieten 
zich omkleden voor de processie 
naar de kerk. Het was een machtig 
mooi gezicht, al die misdienaars en 
acolieten (ruim 200) in een grote 
rij. Bij de kathedraal aangekomen 
werden ze opgewacht door de 
kardinaal, de hulpbisschoppen en 
priesters die voorgingen in de Mis. 

Na afloop van de Mis was er een 
speciaal programma. Onze groep 

was ingedeeld voor lasergamen, 
waar we zeer enthousiast over 
waren. Na twee rondes hun best 
te hebben gedaan elkaar neer te 
schieten, gingen wij richting het 
Arienshuis, waar onze volgende 
activiteit op ons wachtte: een aan-
tal rondes puzzelen met weetjes 
over de Misvolgorde, het liturgisch 
jaar enz. Ook dit was een leuke 
activiteit. Om 15.00 uur werden 
we uitgenodigd om naar de tuin 
van de kardinaal te komen, waar 
een heuse frietkraam op ons stond 
te wachten. Daarna was de prijs-
uitreiking van de puzzelronde. Het 
bleef voor ons tot het laatst toe 
spannend, want het bleek dat we 
eerste of tweede werden. Maar de 
Lebuïnusparochie uit Deventer was 
net iets beter geweest en zo wer-
den wij tweede. Maar dat mocht de 
pret totaal niet drukken. 

Iedereen, van jong tot ouder heeft 
enorm genoten van deze geslaagde 
dag.

Diocesane Kostersdag

In de Sint Catharinakathedraal en het Bonifaciushuis te 
Utrecht wordt op 7 december de diocesane Kostersdag 

gehouden. Dit zal staan in het teken van het Jaar van 
de Eucharistie dat op 1 december 2019 van start gaat.
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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

Maandag 25 november 9.00 uur 
Sjors creagroep
Woensdag 4 december 19.30 uur 
Cursus Geloven Nu
Zaterdag 7 december 9.30 uur 
Jaarvergadering bloemengroep
Zondag 8 december 15.30 uur 
Muziek en Sfeer
Maandag 9 december 9.00 uur 
Sjors creagroep 
Dinsdag 10 december 10.00 uur 
Vergadering bezoekersgroep
Zondag 15 december 12.00 – 17.00 uur 
Licht in de duisternis
Maandag 16 december 17.00 uur 
Diaconale activiteiten 
Dinsdag 17 december 19.00 uur 
Tiener M25 groep
Woensdag 18 december 13.30 uur  
Kerstviering dameskoor
Woensdag 18 december 19.30 uur 
Geloofscursus Vicaris
Donderdag 19 december 19.30 uur 
Generale repetitie Georgiuskoor
Zondag 22 december 16.00 uur 
Concert Almelo’s Mannen Koor
Vrijdag 3 januari 19.00 uur 
Young Faith
Dinsdag 14 januari 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 /  Artikelen

  Allerzielen
  St.-Georgius
  2 nov. 2018 
  - 2 nov. 2019 

  Met diep respect herdenken wij hen 
  die ons zijn voorgegaan

24-10-2018   Ben Lesscher  77 jaar 
31-10-2018  Erna Kienhuis - Korenromp  88 jaar 
04-11-2018  Betsie Kortekaas - Gasthuis  89 jaar 
20-11-2018  Marietje Boerrigter - Westerhof  79 jaar 
11-12-2018  Riet Dijkstra - Otte  75 jaar 
27-01-2019     Leo Nieuwpoort   61 jaar 
03-02-2019     Diny van Limbeek - Krake  89 jaar 
20-02-2019    Ida Jokhorst - Magermans  86 jaar
05-03-2019    Alie Bakker  71 jaar 
16-03-2019     Wies Jansen - van Dijk  93 jaar
17-03-2019     Nell Eijgendaal - Jansen  89 jaar 
29-03-2019    Hetty Schiphorst  89 jaar 
21-04-2019     Mientje Robben  58 jaar 
30-04-2019    Wim Sessink   77 jaar 
19-06-2019     Henk Schiphorst   86 jaar 
23-06-2019    Paul Vermaes  80 jaar 
30-06-2019    Frans van Lint   80 jaar 
02-08-2019    Lies Brummelhuis - ten Brink  84 jaar 
30-09-2019    Gerhard Weber   88 jaar        
12-10-2019     Marie Wolters   68 jaar         
22-10-2019     Hein Bekhuis  89 jaar

Zij die we liefhebben verloren, zijn niet meer waar zij 
waren, Maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken 
wij hen.

MissieNederland

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange 
gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 
jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap 
te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen van de samenleving in de voor-
beden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 
200.000 mensen mee met het initiatief.
  
Thema Week van Gebed 2020:
Buitengewoon
‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed 
voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken 
de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag be-
kend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot 
en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone 
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, 
daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te stre-
ven naar meer dan het gewone. 

Het materiaal voor 2020 is 
voorbereid door kerken in 
Malta. Christien Crouwel, 
algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken: ‘Het thema 
Buitengewoon ligt dicht bij de 
bevolking van Malta. In het Bij-
belboek Handelingen lezen we 
dat Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op het eiland. 
Daar worden zij met buiten-

gewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis 
markeert het moment waarop het evangelie het eiland 
bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar 
gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin 
meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, 
licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is 
dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vrien-
delijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen 
van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past 
goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wan-
neer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot 
ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aan-
geboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezin-
ning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen 
en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan 
de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee 
vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te 
bestellen via de websites van de Raad van Kerken. 

 
Kerstmiddag

Zondag 19 december 
organiseren wij een mooie 
Kerstmiddag voor de gasten van de Zonnebloem en 
ouderen uit de wijk.

De Oostvaarders komen prachtige liederen zingen, 
waar u van harte welkom bent.

Waar: in de Schelf, Aanvang 14.30 uur
Kosten € 12,50 entree, incl. koffie 
met gebak, drankje en hapje.

Graag aanmelden 
bij Siny Pots 
0622796190 of  
sinypots@gmail.com
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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.com
Martin Harmsel
Lid verspreiding Noorderlicht, contacten oudpapierploeg
tel.: 868737, b.harmsel@versatel.nlE-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 

Dames en Herenkoor elke dinsdagavond in ’t Saam
• Repetitie herenkoor 19.00 uur tot 19.45 uur
•  Repetitie dames- en herenkoor gezamenlijk van  

19.45 uur tot 21.45 uur.
The Lord ’s Choir
Repetitie 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

Het Dames- en Herenkoor St. Jozefkerk zoekt nieuwe leden

De maand oktober stond in Nederland in het teken van 
eenzaamheid. Met allerlei programma’s op radio en tv werd 
aandacht gegeven aan dit onderwerp. Onderzoek wees uit dat 
eenzaamheid niet alleen ervaren wordt door ouderen, maar 
dat ook veel jongeren hieronder lijden. Wat is hier tegen te 
doen? Als u zich wel eens alleen en eenzaam voelt, zou u 
kunnen overwegen om bij ons koor te komen. Een keer per 
week, op de dinsdagavond, houden we onze repetitie. Kom 
gerust een keer vrijblijvend op een repetitie avond om de sfeer 
in ons koor te proeven.

Samen zingen maakt gelukkig
Wat je ook doet, als je het samen met anderen doet, is 

het goed voor je. Zingen verbindt je met anderen en is een 
perfect tegengif  tegen isolement en eenzaamheid. En uit 
volle borst zingen overspoelt je lichaam met een heerlijk 
ontspannen gevoel dankzij geluk hormonen als oxytocine 
en endorfine. Tegelijkertijd vermindert het stresshormoon 
cortisol. En welke conclusie kunnen we daaruit trekken? 
Samen zingen – bijvoorbeeld in ons koor – maakt echt ge-
lukkig. Nu begrijpen we dat het voor veel mensen een hele 
stap is om zomaar een vreemd koor binnen te stappen. 
Daarom zijn we bereid om de eerste paar keer u op te 
halen om deze stap wat makkelijker te maken. Voor ove-
rige informatie en eventueel een afspraak kunt u contact 
opnemen met Jan Huis in ’t Veld, telefoon 06 515 58 462. 
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St.-Jozef

St. Jozef dag 2019
 
Op zaterdag 5 oktober j.l. werd weer de jaarlijkse St. Jozef 
dag gevierd. Vicaris Woolderink ging voor in de feestelijke 
viering en het St. Jozefkoor verzorgde de muzikale omlijs-
ting. De kerk was redelijk goed gevuld. Bijna aan het einde 
van de viering vroeg de Vicaris zich af: “Wie valt er dit 
jaar in de prijzen?” Het is in onze geloofsgemeenschap de 
gewoonte om vrijwilligers, die zich vele jaren hebben ingezet 
voor de kerk te belonen met een bronzen St. Jozefpenning. 
Wij noemen dit “vrijwilligers met een gouden randje”. (Na-
tuurlijk worden al onze vrijwilligers heel erg gewaardeerd en 
kan de kerk niet zonder hen.)

Dit jaar viel de eer te beurt aan Jan Schram. Jan is al bijna 
25 jaar lid van de oud-papierploeg. Vele jaren was hij 
present op vrijdag- en zaterdagmorgen. Hij kwam vaak 
als eerste deelnemer en zorgde dan dat het te vroeg 
gebrachte papier opgeruimd werd, maakte de papier-
containers droog en als het nodig was sneeuwvrij. Veder 
verrichte hij diverse hand- en spandiensten en viel vaak 
in voor zieke leden. Jan werd ook ingezet als “postbode” 
voor de kerk en bracht veel kerkelijke post rond. Kortom 
alle reden om hem te huldigen met een St. Jozefpenning 
en een waardebon.

De 2e persoon die in het zonnetje gezet werd was Henk 
Maathuis. Henk heeft in het verleden al een St. Jozef-
penning ontvangen vanwege zijn lidmaatschap van het 
toenmalige parochiebestuur. Henk is echter nog steeds 
actief in onze kerk. Hij heeft recentelijk afscheid geno-
men van de locatieraad waarvan hij 8 jaar zeer bevlogen 
deel heeft uitgemaakt. Bij kerkelijke hoogtijdagen e.d. 
droeg hij altijd zijn steentje bij. Henk is nu nog lid van 
de Raad van Kerken en lector in onze kerk en een van 
de kosters in huize Friso. Bovendien maakt Henk deel 
uit van zowel de papier- als de tuinploeg. Alle reden om 
hem wederom in het zonnetje te zetten. Ook hij ontving 
een waardebon.

Nadat de misdienaren een collecte hadden gehouden, 
was het tijd om zich te verplaatsen naar het gezellig 
aangeklede Saam. De gastdames hadden er samen met 
enkele helpers weer heel veel werk van gemaakt. Ze 
zorgden bij aanvang voor koffie/thee met een lekkere 
koek en gedurende de rest van de avond voor heerlijke 
hapjes. HULDE DAMES!

  Allerzielen
  St.-Jozef
  2 nov. 2018 
  - 2 nov. 2019 

  Met diep respect herdenken wij hen 
  die ons zijn voorgegaan

30-11-2018  Femie Vlierman - ten Voorde  91 jaar
16-12-2018  Harry Lucas  83 jaar
04-01-2019  Alexander Korte  89 jaar
15-01-2019  Herman Leus  89 jaar
01-02-2019  Gerard Weiden  83 jaar
28-02-2019  Jo Overmaat - Hilberink  88 jaar
09-04-2019  Marie Bekke - Keupink  89 jaar
21-04-2019  Marianne van den Broek - Haring 94 jaar
01-05-2019   Leidy Kamphuis - Kamphuis  89 jaar

Zij die we liefhebben verloren, zijn niet meer waar zij 
waren, Maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken 
wij hen.

Nadat de voorzitter van de locatieraad iedereen van 
harte welkom had geheten, mocht zij de (gratis) verloting 
aankondigen. De prijzen waren ter beschikking gesteld 
door de oud-papierploeg. Een extra verrassing was dat 
de parochianen die trouw oud-papier komen afleveren 
de kans te bieden op een leuke prijs. De gehele Joris-
parochie heeft in de afgelopen jaren mogen profiteren 
van de opbrengsten van het oud-papier. Deze gelden 
worden door een grote groep parochianen van St. Jozef 
bijeen gebracht op vrijdag- en zaterdagmorgen. Weer of 
geen weer!

Nadat de Vicaris het laatste lotje had getrokken voor de 
Paaskaars (gewonnen door de jongste aanwezige) werd 
de bar geopend en kreeg iedereen de kans om in een 
ontspannen en gezellige sfeer met elkaar in gesprek te 
gaan en te genieten van de hapjes en de drankjes. Het 
bleef nog lang gezellig in het Saam.
 
Nel Oude Nijhuis, 
namens de locatieraad
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Overledenen van de St. Jorisparochie

In memoriam

Gerhard Weber
Geboren in Borne op 27 augustus 1931
Overleden in Almelo 30 september 2019

Dankbaar
Als wij aan pap denken, denken wij aan 
alles wat met liefde te maken heeft... 
Naastenliefde, de liefde van een vader 
voor zijn vrouw en kinderen, en liefde 
voor alles wat door God geschapen is 
en wat in mensenhanden met respect 

voor deze schepping behandeld moet worden. 

Onze vader wist waardering te uiten voor de moge-
lijkheden die de moderne tijd bracht. Nergens leek hij 
vastgeroest. De avontuurlijke geest van pap maakte dat 
zijn kinderen over grenzen heen konden kijken. Niet 
gebonden aan conventies heeft hij ons geleerd dat de 
intentie belangrijker is dan de vorm waarin bepaalde 
zaken gegoten werden. Voorop stond voor pap zijn ge-
loof en alles wat hieruit voortvloeide of mee samenhing. 
Hij probeerde naar eer en geweten de boodschap van 
vrede uit te dragen en wij kunnen niet anders zeggen...... 
dan dat hij daar een hoop harten mee heeft beroerd. De 
liefde en zorg die hij voor anderen heeft getoond heb-
ben wij in de laatste levensfase aan hem kunnen geven.
Wij zijn met pap de weg gelopen zover als een mens dit 
in gezamenlijkheid kan doen....we hebben hem met een 
hart vol liefde laten gaan en zullen ons gesterkt voelen 
door de herinneringen.

We zullen hem missen maar zijn dankbaar voor alles wat 
hij gebracht heeft.

Marie Wolters
Geboren op 5 augustus 1951 in Gramsbergen
Overleden op 12 oktober 2019 in Almelo

Marie was een levenslustige vrouw met 
een groot hart en een fijn gevoel voor 
humor. Ze hield van gezelligheid en had 
graag mensen om zich heen. Bij haar 
logeren was een feest, want dan ging ze 
voor de kleinkinderen taartbakken. Zij 
was zeer handvaardig, ging graag naar 

de bingo en de spelletjes op de computer waren zeer 
aan haar besteed. Haar liefde voor haar kinderen stond 
in alles altijd voorop. Al op negenjarige leeftijd overleed 
haar vader en zelf verloor ze ook twee kinderen op zeer 
jonge leeftijd Het laatste jaar kreeg ze te maken met di-
verse hartklachten. Marie overleed toch nog sneller dan 
verwacht en véél te jong op 68 jarige leeftijd! 

Bij haar afscheid werd het volgende gedicht voorgelezen:

We wisten….
We wisten dat het zou komen, We moesten je laten gaan.
Maar toch bleven we nog denken, “het is nog niet gedaan”
We dachten, het duurt nog wel even, Er is nog wel wat tijd
En wanneer het zover is, Dan zijn we voorbereid.
Het blijkt niet zo te werken, Ineens ben je er niet meer.
Maar we weten iets heel zeker, eens zien elkaar later weer.

Hein Bekhuis
Geboren op 31 juli 1930 te Langeveen
Overleden op 22 oktober in Almelo.

Geboren op 31 juli 1930 te Langeveen, 
was Henricus Willebrordus Antonius 
Bekhuis één van de elf kinderen van het 
gezin.

In 1956 kreeg hij verkering met zijn gro-
te liefde Annie Geerink. Drie jaar later 

werd dit geluk bezegeld met een huwelijk. Op 4 maart 
1961 werd hun eerste kind geboren, Jan. Dochter Han-
neke zag het levenslicht voor het eerst op 21 november 
1963, waarna het ergste gebeurde wat een ouder kan 
overkomen: Hanneke overleed ruim een half jaar later. 
Zoon Edwin werd geboren op 24 juli 1965. Hein ging, 
na werkzaam te zijn geweest bij de machinefabriek en 
radiatoren fabriek van Brugman, op 60 jarige leeftijd met 
de VUT. In de jaren die volgden werd hij de trotse opa 
van Aron, Maarten, Amy en Saskia. Hoewel zijn gezond-
heid hem de laatste tijd parten speelde, was de schok 
groot toen wij op 22 oktober 2019 hoorden dat hij was 
overleden. Een lieve, zorgzame echtgenoot, vader en 
opa is weer herenigd met zijn dochter. 

Wij zullen hem missen en de mooie herinneringen koes-
teren.
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Artikelen

Licht in de duisternis, zondag 15 december

Een brandende kaars roept een 
beeld op van romantiek, warmte en 
gezelligheid. Het is op vele gewone, 

maar ook speciale momen-
ten dat kaarsen om uiteen-
lopende redenen worden 
ontstoken. Een brandende 
kaars is het symbool van 
licht. Het licht van de verre-
zen Heer. Het licht dat recht 
doet aan de werkelijkheid 
van het kerstverhaal. Het 
is God die heeft gezegd: 
“Licht moet schijnen uit het 
duister”. 

Hij heeft in ons hart het licht 
doen schijnen om ons te 
verlichten. Licht dat afstraalt 
van het gezicht van Jezus 
Christus, dat onschuldige 
kind in een kribbe. Het is dit 
licht dat de wereld zal ver-
lichten en hoop zal geven. 

Het zijn de spreekwoordelijke don-
kere dagen voor kerst die mensen 
soms droevig stemmen. 

In de tijd van verwachting, de Advent 
periode, nodigen wij op zondag 15 
december tussen 13.00 en 17.00 uur 
belangstellenden van harte uit om op 
symbolische wijze licht in de duisternis 
te zijn. U bent van harte welkom om 
kosteloos een kaars te ontsteken in de 
Sint Georgiusbasiliek. Ieder met een 
eigen intentie of gedachte. U bent van 
harte welkom.

Werkgroep ‘Licht in de duisternis’

Actie Kerkbalans peilt waarde lokale kerken

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van 
een kerk. Deze mensen vinden hun kerk belangrijk. Maar 
waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met een 
landelijke peiling naar de waarde van de kerk.

De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt 
ongeveer tien minuten tijd. Hij is gericht op mensen die 
op enige manier betrokken zijn bij een lokale parochie of 
gemeente van de vier kerkgenootschappen die samen-
werken in Actie Kerkbalans. Dit zijn de Rooms-Katho-
lieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-
Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Met Actie Kerkbalans geven deze mensen jaarlijks een 

bijdrage aan hun eigen lokale kerk. De peiling achter-
haalt het ‘waarom’ achter de giften. Omdat de peiling 
mede onder parochianen en gemeenteleden van de 
twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, 
ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken 
voor onze samenleving.

Doe mee en geef het door!
Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/
peiling2020. De uitkomsten worden bekendgemaakt 
met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 
2020. Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee 
te doen en de peiling weer door te sturen naar anderen 
voor wie dit ook interessant is.
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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 
2020 uit:
1e uitgave, weekend 18/19 januari

Aanleverdata van kopij vóór: 
Donderdag 12 december 2019
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

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

Foto van de omslag: 
Kerst, geboorte van Jesus

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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