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Veertigdagentijd in het Jaar van de Eucharistie
Wij worden uitgenodigd tijd vrij te maken voor onze relatie met God

Licht in de duisternis
Een kaars verliest geen licht bij het aansteken van een andere kaars

Droomdekens maken in ’t Saam
Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen tijdens de NL doe dagen

Activiteiten in de veertigdagentijd
ter voorbereiding van Pasen
Paaskaars maken, Palmpaasstok maken, vastenwandeling en 
vele andere activiteiten.
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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. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Parochie Medewerkers
Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 22225446
diaconie@stjorisparochie.nl

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062 
catechese@stjorisparochie.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
Penningmeester parochiebestuur
F.J.M. (Koos) van Leeuwen
tel. 0546 86 15 68, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl 
Lid
Th. (Thea) Lowik
Tel. 06 20793611, 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 gast-
vrouwen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com
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Extra collecte

Wat is Kerkbalans 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Ka-
tholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke 
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische 
Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenoot-
schappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een 
beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor 
een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in 
de tweede helft van januari een financiële bijdrage te 
leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het ge-
bouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire 
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is 
er de Actie Kerkbalans. 

Voor de campagne van 2020 is het thema ‘Geef voor je 
kerk’. De actieperiode is van 18 januari t/m 1 februari 
2020.

Geef je om je kerk? Doe 
dan mee. Samen kunnen we 
van betekenis zijn en blijven 
voor de mensen om ons 
heen.

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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Opbrengst Vastenactie 2019

Tijdens de Vastenactiecampagne hebben we dit jaar veel 
aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte 
aan schoon water. Onder de noemer ‘Water verandert 
alles’ hebben vele parochies, scholen en vrijwilligers 40 
dagen lang hun beste beentje voor gezet om de cam-
pagne tot een succes te maken.

Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Tot nog 
toe hebben we met zijn allen een bedrag van meer dan 
1 miljoen euro opgehaald, ongeveer evenveel als vorig 
jaar. Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang 
tot schoon water!

Namens de Vastenactie werkgroep,
Johan Compier, Campagneleider.

Vastenactiethema 2020 “Werken aan je 
toekomst” Het belang van doorleren 

 
In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toe-
komst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen 
niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een 
vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot 
hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen 
kunnen verdienen. In de campagne maken we onder 
meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag 
hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en 
de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen 
steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een 
paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. 
Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, 
waarmee je een inkomen kunt verdienen.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en 
volwassenen) naar school kunnen en een vervolgop-
leiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, 
bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.  

Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia 
verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel 
maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en bege-
leiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. 
Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 
 
63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Wilt u dit project steunen?
Gedurende de hele veertigdagentijd staat er achter 
in de St.-Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk een bus 
voor uw bijdrage. U kunt het ook overmaken naar 
IBAN NL212 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie 
Den Haag. Van harte aanbevolen.  

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
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Liturgische vieringen

Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Tweede zondag door het jaar Zaterdag 18 januari 18.30 uur Zondag 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 St.-Jozefkerk Thema: De werkers in de wijngaard

Derde zondag door het jaar Zaterdag 25 januari géén viering 
  
 
 Zondag 26 januari 10.00 uur Zondag 26 januari 10.00 uur
 Oec. viering in de St.-Jozefkerk Eucharistieviering
 Jozefkoor en Noachkoor Georgiuskoor (ned.) 
 Diaken T. van Vilsteren/Ds. Van Bart Mgr. Woolderink

Vierde zondag door het jaar Zaterdag 1 februari 18.00 uur Zondag 2 februari 10.00 uur
Maria Lichtmis Vormselviering  Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (ned.)  Georgiuskoor (lat./ned.)
 Kardinaal W. Eijk en mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Vijfde zondag door het jaar Zaterdag 8 februari 18.30 uur Zondag 9 februari 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Jozefkoor (ned.) Gastkoor of samenzang
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Zesde zondag door het jaar Zaterdag 15 februari 18.30 uur Zondag 16 februari 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned).
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 16 februari 11.30 uur
In ‘t Saam bij de St.-Jozefkerk Thema: niet bekend  
   
Zevende zondag door het jaar Zaterdag 22 februari 18.30 uur Zondag 23 februari 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Aswoensdag Géén viering Woensdag 26 februari 19.00 uur
Vasten en onthoudingsdag  Eucharistieviering
Begin van de Veertigdagentijd  Jozefkoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

1ste Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 29 februari 18.30 uur Zondag 1 maart 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Herenkoor (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

2de Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 7 maart 18.30 uur Zondag 8 maart 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Jozefkoor (lat./ned.) The Lord’s Choir (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

3de Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 14 maart 18.30 uur Zondag 15 maart 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 15 maart 11.30 uur
In ‘t Saam bij de St.-Jozefkerk Thema: niet bekend  

4de Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 21 maart 18.30 uur Zondag 22 maart 10.00 uur
(Laetare) Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

5de Zondag v/d Veertigdagentijd Zaterdag 28 maart 18.30 uur Zondag 29 maart 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat.ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Boeteviering Géén viering Woensdag 1 april 19.00 uur
  Jozefkoor (lat./ned.)
  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 meditatie 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.

Vieringen in “Verzorgingshuizen” 

Hoog Schuilenburg (de vieringen zijn op de derde verdieping) 
Donderdag 30 jan. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 27 febr.  15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 26 mrt.  15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink

Huize Friso 
Donderdag 20 febr.  16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag  19 mrt.  16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink 

Buurstede  
Zaterdag  25 jan.  15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 
Zaterdag     22 febr.  15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 
Zaterdag     28 mrt. 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk 

Biechtgelegenheid 

Gelegenheid voor een biechtge-
sprek 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 / Pastoraal team St.-Jorisparochie

Personalia

Gedoopt op zondag 17 november 2019 in de 
St.-Georgiusbasiliek

Julia Martine (Julia) Hulshof
Dochter van Ruud en Ilse Hulshof-Niesink.

Gedoopt op zondag 17 november 2019 in de 
St.-Jozefkerk

Morris Jim Sebastiaan (Morris) Rikhof
Zoon van Chris en Stefanie Rikhof-Oude Breuil

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  
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.
 
Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep doopvoorbereiding.

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

Veertigdagentijd in het Jaar van Eucharistie

Nauwelijks is de Kersttijd achter de rug of de Veertigdagen-
tijd komt al weer in zicht, want Aswoensdag valt dit jaar 
op 26 februari. De Aswoensdagviering, waarin het Askruisje 
wordt uitgereikt is het begin van de 40- daagse Vastentijd. 
De as komt van de verbrande palmtakjes van het afgelopen 
jaar.

Het ontvangen van het Askruisje heeft de betekenis 
dat we onze eigen broosheid en sterfelijkheid onder 
ogen zien. Gedenk mens, dat ge van stof zijt en tot stof 
zult wederkeren. Dat zijn de woorden die worden ge-
zegd bij het uitreiken van het Askruisje. Maar de andere 
tekst luidt: Bekeert u en geloof in het Evangelie. Die twee 
teksten horen bij elkaar. We realiseren ons de mense-
lijke vergankelijkheid maar worden gesterkt door Gods 
barmhartigheid en worden daarom uitgenodigd om in 
deze 40 dagen ons hart meer te richten op Hem die ons 
bevrijd heeft van de eeuwige dood. 

De Veertigdagentijd brengt ons immers door het levens-
offer van Jezus op Goede Vrijdag naar Zijn opstanding 
uit de dood op het Feest van Pasen. Het is Gods liefde 
tot het uiterste, zichtbaar geworden in de kruisdood 
van de Heer, die ons verlossing en genezing brengt. Die 

genezing is een genezing van de wonden, die we alle-
maal oplopen door gedachten, woorden of daden; de 
wonden, die het kwade toegang te geven tot ons diepste 
ik, onze ziel. 

Iedere keer dat we met oprecht geloof de Eucharistie 
vieren, vertrouwen we ons aan de vergevende liefde 
van God toe. Daarom zeggen we voordat we de H. 
Communie ontvangen: Heer ik ben niet waardig dat Gij 
tot mij komt maar spreek slechts één woord en ik zal gezond 
worden. En met ik bedoelen we mijn ziel, zoals eigenlijk in 
de oorspronkelijke tekst staat.

In de Veertigdagentijd worden we bijzonder uitgenodigd 
om meer tijd vrij te maken voor onze relatie met God, 
door aandacht te hebben voor ons gebed en de viering 
van de Eucharistie. Als het kan ook op de weekdagen. 
U zult merken dat er iets verandert in ons geestelijk 
leven, onze spiritualiteit, wanneer je dagelijks gevoed 
wordt. Zeker in dit Jaar van de Eucharistie, dat afgelopen 
Advent begonnen is, worden we uitgenodigd om deze 
rijkdom (opnieuw) te ontdekken.

De liefde die we zelf van God ontvangen, mogen we niet 
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alleen voor onszelf houden. De Veertigdagentijd roept 
ons op tot grotere soberheid in eten en drinken en 
andere genoegens. Het geld dat we hiermee uitsparen 
kunnen we dan besteden aan hen die gebrek lijden in 
onze wereld, via de Bisschoppelijke Vastenactie die dit 
jaar gehouden wordt onder het thema:
Werken aan je toekomst. Zo wordt ons vasten verbonden 
met onze solidariteit met noodlijdende medemensen.

Ik wens u een goede Veertigdagentijd toe, 
Vicaris Woolderink

In de zondagsvieringen vòòr Aswoensdag (22 en 23 februari) 
kunt u zowel in de St. Jozefkerk als in de Basiliek uw oude 
gezegende palmtakje meebrengen. We zullen die dan ge-
bruiken voor de Aswoensdagviering voor onze parochie in de 
Basiliek om 19.00 uur.  

Bij Paus Franciscus

Van 29 oktober t/m 1 november was in Rome een internationale conferentie van 
legerbisschoppen waarbij ik Mgr. Punt mocht vertegenwoordigen. 

Deze bijeenkomst wordt iedere 
vier jaar gehouden, telkens rond 
een ander thema. Dit jaar was de 

aanleiding het 70-jarig jubileum van 
de Geneefse Conventies van 1949. 
De Geneefse Conventies is de 

verzamelnaam voor de verdragen 
die tot 1949 zijn geformuleerd in 
Genève en die, als onderdeel van 
het internationaal humanitair recht, 
de rechtsregels bepalen ten tijde 
van een gewapend conflict. Hierin 
worden ook de rechten van de aal-
moezeniers en anderen geestelijke 
verzorgers geregeld die de militai-
ren bijstaan in oorlogstijd. 

In onze bijeenkomst is bijzonder ge-
sproken over de geestelijke bijstand 
van krijgsgevangenen. Welke rech-
ten hebben degenen die van hun 
vrijheid beroofd zijn in krijgsgevan-
genschap en wat kunnen geestelijk 
verzorgers voor hen doen?

Na afloop van de conferentie was er 
een toespraak van Paus Franciscus 
en voor ieder van de deelnemers 
een persoonlijke begroeting. Al met 
al een bijzondere belevenis.

Vicaris Woolderink

Paaskaars maken

In de veertigdagentijd gaan we weer een paaskaars maken waarbij allen worden 
uitgenodigd om mee te doen. We krijgen uitleg welke functie de Paaskaars in de 
kerk heeft en in ons eigen leven. 

Een iedere mag een kaars maken 
naar eigen beleving. Voor mate-
rialen en de kaars wordt gezorgd 
en een ieder mag na afloop de 
kaars meenemen naar huis waar u 
het licht op een speciale plaats op 
bijzondere momenten kunt ontste-
ken.

Datum: Dinsdag 31 maart 2020

Plaats:  Pastorie 
 St. Georgiusbasiliek
 Boddenstraat 76, Almelo
Tijd: 19.30 uur - 22.00 uur.
Kosten: 15 euro

Opgave: vòòr 16 maart 2020 bij:
Bea oude Mulders,
catechese@stjorisparochie.nl
Tel: 06-10793062
Annette ter Ellen,
diaconie@stjorisparochie.nl
Tel: 06-22225446
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Palmpaasstok maken

Dat zullen we je gaan uitleggen en 
dan is het nóg leuker om een palm-
paasstok te maken. En dan zullen we 
’s avonds tijdens de Palmpaasviering 
om 18.30 uur in de Sint Jozefkerk 
meelopen in de Processie. Tijdens 
deze viering zal er ook kinder-
woorddienst zijn. Wil je samen met 

ons een palmpaasstok maken? 

Dat kan: op zaterdag 4 april, van 
14.00-15.30 uur in ’t Saam naast de 
Jozefkerk. 

In verband met de voorbereiding 
graag uiterlijk 29 maart aanmelden 

Op zaterdag 4 april gaan we weer een Palmpaasstok maken. 
Wist je dat de Palmpaasstok het hele verhaal bevat van Palm-
pasen – Witte Donderdag – Goede Vrijdag – tot en met Pasen? 

Uitnodiging: Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Thema: Met bijbelse vrouwen op weg naar de vrouwen 
van nu. Kort voor Valentijnsdag nodigen wij u uit voor 
de ouderenmiddag die als thema meekrijgt: Met bijbelse 
vrouwen op weg naar de vrouwen van nu. Pastoor C. Pik-
kemaat van de Pancratiusparochie uit Tubbergen zal ons 
hierin begeleiden.

Graag nodigen wij u voor deze middag uit op: dinsdag 11 
februari. De bijeenkomst is van 13.30 uur tot circa 16.15 
uur en vindt plaats in ’t Saam naast de St. Jozefkerk aan 
de St. Josephstraat 109 in Almelo. Inloop vanaf 13.00 
uur. Deze bijeenkomst valt in een periode waarop 
de weergoden ons misschien niet gunstig gezind zijn, 

schroom dan niet om van het aangeboden taxivervoer 
gebruik te maken.

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor deze middag 
1 februari. Bij de gastdames van de St. Jozefkerk, dinsdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 0546-
861184 Email: secr.st.jozef@gmail.com
Bij de gastdames van de Georgiusbasiliek, maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Tel. 0546-813298, Email: secretariaat.st.joris@gmail.com

Werkgroep ouderenmiddag en 
pastoraal team Sint Jorisparochie

Uitnodiging Vastenwandeling St. Jorisparochie

Op zondag 8 maart organiseren wij een vastenwandeling voor iedereen in de 
St. Jorisparochie. Ons doel is mensen, jong en oud, al wandelend met elkaar in 
contact en gesprek te brengen rondom het thema van ons aartsbisdom: “Het Jaar 
van de Eucharistie”.

Wij ontvangen u/jullie om 14.30 uur 
in de pastorie van de St. Georgius-
basiliek met koffie/thee/frisdrank. 
Om 15.00 uur willen starten met 
een wandeling. Het is de bedoeling 
om via de Sluiskade langs het Alme-
lo-Nordhornkanaal te wandelen. 
De wandeling is ongeveer 7 km. 
De weg is ook geschikt voor een 
scootmobiel. 

Na afloop van de wandeling, rond 
17.00 uur, bieden wij u een kop soep 
met een broodje aan. We willen de 
middag rond 18.00 uur afsluiten 

met een vesper en stille aanbidding 
van het H. Sacrament. Wij vragen 
een bijdrage van 5 euro p.p. 

Het geld dat overblijft na het af-
trekken van de onkosten komt ten 
goede van de vastenactie. Wilt u 
meewandelen, dan vragen wij u zich 
op te geven voor vrijdag 28 februari.

Dit kan bij: 
Bea Oude Mulders, 
catechese@stjorisparochie.nl
Tel. 06-10793062
Annette ter Ellen, 
diaconie@stjorisparochie.nl
Tel: 06-22225446

Met vriendelijke groeten,
Bea oude Mulders, parochiecatecheet 
St. Jorisparochie
Annette ter Ellen,   
diaconaal assistent, St. Jorisparochie

bij: Bea Oude Mulders,  
parochie catecheet

catechese@stjorisparo-
chie.nl)

De hulp van ouders/een ou-
der is wel noodzakelijk. Voor 

de onkosten vragen we een kleine 
bijdrage van € 2,50.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
en pastoraal team



18 januari t /m 20 maart 2020 11

Vieringen en activiteiten speciaal voor 
kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Zaterdag 1 februari Vormselviering St. Jozefkerk
18.00uur 
Zaterdag 8 februari Jongerenbijeenkomst Young Faith Pastorie St. Georgiusbasiliek
20.00 - 22.00 uur Spreker: pastoor Mauritio Meneses 
 Santiago 
Zondag 9 februari Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de
10.00 uur  St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 11 februari Tieneravond M25 Tienerkamer pastorie
19.00 tot 20.30 uur  St. Georgiusbasiliek
Zondag 16 februari Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 -12.30 uur Thema:  
Zaterdag 7 maart Jongerenbijeenkomst Young Faith Pastorie St. Georgiusbasiliek
20.00 - 22.00 uur Filmavond 
Zondag 8 maart Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de
10.00 uur  St. Georgiusbasiliek
Zondag 15 maart Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 - 12.30 uur Thema: 
Dinsdag 17 maart Tieneravond M25 Tienerkamer pastorie
19.00 - 20.30 uur  St. Georgiusbasiliek
* Zaterdag 4 april !! Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de
* 18.30 uur!! Palmpasen *St. Jozefkerk!!

 Pastoraal team St.-Jorisparochie 

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 knutselen 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 uit-
genodigd om mee te gaan naar de dagkapel, 
waar hen het Evangelie van de zondag op 
hun niveau wordt voorgelezen en uitgelegd. 

Daarna wordt het verhaal op een creatieve wijze ver-
werkt. Tijdens de collecte keren de kinderen terug naar 
de kerk.

Contactpersoon: 
Bea Oude Mulders, 
tel. 06 - 10 79 30 62;  
catechese@stjorisparochie.nl

Tienergroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk 
25: de werken van barmhartigheid)

Na het Vormsel kunnen de kinderen mee-
doen met de activiteiten van de tienergroep 
M25. Dit is een leuke, gezellige en enthousi-
aste groep jongens en meisjes, die op een ac-

tieve 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@stjorisparochie.nl

Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jon-
gerengroep Young Faith. Young Faith is een 
diverse, leuke en enthousiaste groep jonge-
ren die het belangrijk vindt om elkaar te ont-

moeten. Dat doen ze aan de hand van geloofsverdieping, 
spelletjesavonden, deelnemen aan jongeren-activiteiten 
in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tus-
sen 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 
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Bestuur St. Jorisparochie 

Tarieven kerkelijke diensten St.Jorisparochie 
Ingangsdatum: 1-1-2020

1) reistijd en reiskosten buiten de gemeentegrens worden extra berekend. 
 Bedrag is afgeleid van het door het aarstbisdom vastgestelde honorarium  
2)  dit tarief wordt berekend voor niet parochieële en interparochieële activiteiten  
 Thee/ koffie wordt apart berekend afhankelijk van gebruik.  
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Vrijwilligers
in beeld
Ruimte voor vrijwilligers 
en werkgroepen 

Jongeren / Vrijwilligers

19 November j.l heeft de Tiener/M25 groep, naar aan-
leiding van een van de werken van BARMHARTIGHEID 
‘De gevangenen bezoeken’, kerstkaarten gemaakt voor 
gedetineerden van de gevangenis in Almelo. 

Deze avond was zo waardevol dat dit initiatief nog steeds 
de moeite waard is: de jeugd weet waar hij/zij mee bezig 
is. Daardoor komen zij tot besef dat er ook mensen zijn 
die kerst zonder (al dan niet door eigen schuld) familie 
moeten vieren. Deze actie krijgt een vervolg omdat 
we in het nieuwe jaar een bezoek gaan brengen aan de 
Karelskamp.

Hartelijke groeten: de Tiener/M25 groep.

Kerstkaarten maken voor gedetineerden

Oranjefonds……..nl doet dagen………..
13 en 14 maart 2020
Droomdekens maken

Al een flink aantal jaren organiseert het oranjefonds ‘de nl doet dagen’ in heel 
Nederland. Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen of zetten hun beste 
beentje voor om bij diverse clubs of groepen werkzaamheden te verrichten die 
door het jaar heen blijven liggen. Ook zijn er groepen die al het hele jaar door 
vrijwilligerswerk verrichten en die dagen hopen op nieuwe (jongere) vrijwilligers. 
Groepen die in Almelo mee doen zijn te vinden op de site van het oranje fonds. In 
de Jorisparochie neemt een groep deel aan het maken van droomdekens voor de 
stichting De Regenboogboom (RBB).

Dit jaar al voor de 3e keer. Afgelo-
pen jaar zijn er dan ook al verschil-
lende droomdekens uitgegeven 
aan mensen in de parochie. Om 
verschillende ernstige redenen 
hebben zij een droomdeken gekre-
gen. Meestal gaan zij naar ernstige 
zieke kinderen, getraumatiseerde 
kinderen of zoals we vaker zeggen 
kinderen met een uitdaging,. De 
deken wordt het liefst gemaakt met 
goed wasbare katoenen stoffen 
met een leuke voorkant en achter-
kant en een vulling van fiberfil. De 
maten worden aan de leeftijd van 
de kinderen aangepast evenals de 
afbeeldingen.

Ook dit jaar werken we weer in 
het parochiecentrum van de St. 
Jozefkerk, ‘t SAAM, op vrijdag en 
zaterdag 13 en 14 maart 2020. Wilt 
u hieraan meewerken, meldt u zich 
dan via de site van het oranjefonds 

aan. Komen kijken mag ook en een 
donatie voor leuke kinderstoffen is 
altijd welkom. 

Meer informatie over de droomdekens 
kunt u ook vinden op de site van de 
regenboogboom/droomdekentjes.

Droomgroet, Ria Perik
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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

Zondag 19 januari 16.30 uur
Muziek en Sfeer
Woensdag 23 januari 19.30 uur
Cursus ‘Bouwstenen van ons geloof ’
Maandag 27 januari 9.00 uur
Sjors creagroep
Woensdag 5 februari 19.30 uur
Cursus ‘Bouwstenen van ons geloof ’ en  
Cursus ‘Geloven Nu’
Zaterdag 8 februari 19.00 uur
Young Faith
Maandag 10 februari 9.00 uur
Sjors creagroep
Dinsdag 11 februari 19.00 uur
Tienergroep M25
Woensdag 19 februari 19.30 uur
Cursus ‘Bouwstenen van ons geloof ’
Donderdag 20 februari 10.00 uur
Redactievergadering
Zondag 23 februari 16.30 uur
Muziek en Sfeer
Maandag 24 februari 9.00 uur
Sjors creagroep
Woensdag 4 maart 19.30 uur
Liturgisch beraad en Cursus ‘Geloven Nu’
Zaterdag 7 maart 19.00 uur
Young Faith
Maandag 9 maart 9.00 uur
Sjors creagroep
Woensdag 11 maart 19.30 uur
Cursus ‘Bouwstenen van ons geloof ’
Dinsdag 17 maart 19.00 uur
Tienergroep M25

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
B. Vlaskamp
Beheerder kerkbijdrage St. Georgius
georgius.kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

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 

Jubilarissen van het
Sint Georgiusbasiliekkoor 
Op zondag 24 november werd er in de Georgiusbasiliek op 
de feestdag van Sint Caecilia, patrones van de muzikanten, 
zoals gebruikelijk aandacht geschonken aan de jubilarissen 
van het Sint Georgiusbasiliekkoor. Dit jaar waren het er drie!

Op de eerste plaats Carin Reinders, die al 50 jaar lid is van 
het Georgiuskoor. Carin heeft al die jaren bij het dit koor 
gezongen en vervulde (en vervult nog steeds) daarin 
bestuursfuncties en zat regelmatig in de feestcommissie. 
Ondanks haar drukke baan in haar woonplaats Apel-
doorn is zij, als het maar even kan, aanwezig op het koor. 

Inge de Rooij is eveneens al 50 jaar lid van een katholiek 
kerkkoor. Zij is haar loopbaan begonnen in het kerkkoor 
van haar toenmalige woonplaats Fleringen. Later kwam 
ze ook bij het Georgiusbasiliekkoor. Inge is zeer trouw 
aan beide koren en zingt nog steeds afwisselend zowel 
in Fleringen als in de Georgiusbasiliek. 

Onze derde jubilaris is de bas Koos Wijninga. Koos is 40 
jaar lid van een katholiek kerkkoor en is begonnen in zijn 
vroegere woonplaats Uithuizen (Groningen). Al jaren 
zingt hij momenteel in het Georgiusbasiliekkoor. Koos 
heeft een grote liefde voor het gregoriaans en zijn diepe 
stem is onmisbaar.

Tijdens een feestelijke mis van Gretchaninoff werden 
de drie jubilarissen zowel boven op het koor als na de 
communie beneden in de kerk door de vicaris in het 
zonnetje gezet en ontvingen zij de eretekenen van de 
Nederlandse Sint Gregoriusverening. 

Na de mis volgde er een gezellige middag in Erve 
Beeklust, waar alle koorzangers konden genieten van 
een feestelijk banket. Ook hier waren er toespraken en 
bloemen voor Carin, Inge en Koos.

Paulien Nijhuis

Vanuit het college van
kosters en collectanten
Maandag 4 november hebben tijdens onze vergadering 
afscheid genomen van mw. Hendriks als koster van de 
doordeweekse eucharistieviering.

20 Jaar lang stond mw. Hendriks klaar om de vieringen 
goed te laten verlopen, maar door haar gezondheid was 
zij genoodzaakt het kosterschap op te geven. Gelukkig 
heeft zij in Bea Oude Mulders een waardige opvolgster 
gevonden om de vrijdag, want dat was haar dag, van een 
koster te voorzien.

In de vergadering zijn lo-
vende woorden gesproken 
door de voorzitter en ont-
braken de bloemen niet.
Namens de kosters wen-
sen wij mw. Hendriks alle 
goeds toe in de toekomst.
 
Namens de kosters 
en collectanten,
Annette ter Ellen.

Kerstconcert 
Georgiusbasiliekkoor met het 
Elisakoor in de Elisakerk
Op zondag 15 december hadden wij als Georgiusbasiliek-
koor tezamen met het Elisakoor een kerstconcert in de 
Elisakerk. Voor een volle kerk brachten wij als koren, zowel 
gezamenlijk en elk apart allerlei verschillende kerstliederen 
ten gehore, afgewisseld met samenzang en mooie, bewerkte 
bijbelteksten. 

De koren werden begeleid door Valeria Boermistrova 
en onze organist Gerrolt Droogsma, of door de diri-
gente van het Elisakoor Jacqueline Lenderink met een 
het dwarsfluitensemble “Joueurs de Flutes” en organist 
Wim de Witte. In de pauze was er voor alle bezoekers 
koffie en thee. Reacties van diverse bezoekers waren 
dat het ervaren werd als musiceren met overgave en 
met een aanstekelijke uitstraling.
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St.-Georgius

De nieuwe kerststal van onze “Sjors”

Het zal niemand zijn ontgaan. De Georgiusbasiliek heeft een prachtige nieuwe 
Kerststal. 

In de winter van 2018 bleek er 
houtworm te zitten in de 20 jaar 
oude Kerststal van de Sjors. Veel 
hout was aangetast en al snel bleek 
dat de stal niet meer te redden was. 
De locatieraad boog zich over dit 
probleem en er werd besloten dat 

er een nieuwe kleinere stal moest 
komen.

Herman Oude Breuil en Gerard 
Hilgerink zijn meteen ná de zomer-
vakantie begonnen aan dit project. 
Herman had een vooruitziende blik 

en had een jaar eerder beuken-
hout weten te bemachtigen voor 
de stal. Deze zijn verwerkt aan de 
voorzijde van de stal en geven een 
mooi authentiek effect. Delen van 
de oude stal, zoals bodemplaten en 
verhogingen zijn op maat gemaakt. 
De nieuwe stal moest kleiner wor-
den en demontabel. Dat is goed 
gelukt. Het hout aan de nieuwe 
stal is vooral gerecycled hout. De 
kosten zijn ongeveer 100 euro. Aan 
“manuren” is de stal onbetaalbaar. 
Herman Oude Breuil en Gerard 
Hilgerink hebben er wekenlang 
hard aan gewerkt.

De honderd jaren oude beelden 
komen prachtig tot hun recht en 
trokken veel aandacht tijdens de 
kerstmarkt 2019.

Herman en Gerard, namens parochie-
bestuur. locatieraad en alle parochia-
nen. Bedankt!

Geluk

“Ik ben gelukkig,” verklaarde het kleine jongetje dat, staan-
de op een stoel, een chocoladekoekje aan de aanwezigen 
toonde. Het jongetje had in zijn korte leventje al heel wat 
meegemaakt: ziekte in het gezin, zorgen, angst. En toch “ik 
ben gelukkig”. 

Misschien was hij gelukkig omdat zijn familie en vrienden 
daar bij elkaar waren; misschien omdat hij even alle aan-
dacht had; misschien omdat er betere tijden aan leken 
te komen, of misschien heel gewoon met zijn koekje. 
Kinderen durven dat. Kinderen durven zomaar gelukkig 
te zijn. Volwassenen stellen veel meer voorwaarden aan 
geluk: de gezondheid moet goed zijn, er moet genoeg 
geld op de bankrekening staan. Kinderen moeten netjes 
binnen de lijntjes kleuren. Ons huis moet gevuld zijn met 
mooie dingen, liefst mooier dan die van de buren. In 
onze relatie gaan we uit van onvoorwaardelijke trouw. 
Pas als het plaatje compleet is durven we te zeggen dat 
we gelukkig zijn. 

Maar ik kan u wel vertellen dat we dan beslist nooit ge-
lukkig zullen worden. Want het plaatje is nooit helemaal 
compleet. Er zal altijd wel iets ontbreken. En toch: het 
geluk wordt ons met volle emmers tegelijk toegewor-

pen. “Hij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn” zeg-
gen we soms met een meewarige ondertoon. Want de 
“hij” is in onze ogen slechts een simpele ziel. Ja, het is 
inderdaad simpel. Geluk schuilt in de simpelste dingen. 
We hoeven maar te kiezen: het eerste lachje van een 
pasgeboren baby, een bloemetje dat zijn kop opsteekt, 
vogeltjes in de tuin, muziek op kerstavond, de beste 
wensen, een arm om je schouder. Is iemand die daarvan 
kan genieten een simpele ziel? Wel nee, hij is schatrijk. 
Natuurlijk wordt ook het ongeluk met emmers vol over 
ons neergestort: Ellende, ziekte, armoede, zorgen. Maar 
daar hoeven we niets voor te doen. Dat komt vanzelf op 
ons pad. Voor geluk moeten we iets harder werken; dat 
moeten we niet alleen zoeken, maar ook willen vinden, 
willen zien. Als je het aandurft om het, net als dat jon-
getje, te willen zien in de simpele dagelijkse dingen, dan 
heb je een krachtig wapen in je handen om het ongeluk 
te bestrijden. Als je gelukkig wil zijn, kun je dat ook. 
Maar zoek het niet in het grote of het volmaakte. Zoek 
het niet aan de andere kant van de heuvels. Een vriendin 
van mij zei altijd: “Juich nooit voor je de brug over bent”. 
Ik sla haar advies in de wind. Ik juich hier en nu, want wie 
weet of er aan de andere kant van de brug wel zoveel te 
juichen valt.
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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
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

 St. Ceciliafeest St. Jozefkoor 2019

In het weekend van 23-24 november j.l. hebben wij als 
Jozefkoor weer ons jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Op 23 
november vond de kerkelijke viering plaats, waarin Vicaris 
Woolderink voorging. 

Naast enkele mooie gezangen voerde het Jozefkoor 
voor de eerste keer de Missa Brevis van Jacob de Haan 
uit. Onze dirigent Ben Hulshof en organist Gerrolt 
Droogsma hebben een grote rol gespeeld om deze 
première tot een succes te maken. Vele weken werd er 
serieus gerepeteerd en mede door het enthousiasme 
van de koorleden en goede begeleiding was eenieder 
erg tevreden over het resultaat. Zelfs vanuit de kerkbe-
zoekers kwamen diverse complimenten.

Zoals gebruikelijk waren er ook dit jaar weer enkele 
jubilarissen bij het koor die aan het einde van de viering 
gehuldigd werden door de Vicaris. Gezien het aantal 
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jaren dat de meeste jubi-
larissen deel uitmaken van 
het koor, blijkt duidelijk 
hoe veel vreugde een 
koorlidmaatschap met 
zich meebrengt. Dit jaar 
werden mevr. Riet Lam-
mertink voor 40 jaar en 
de dames Violetta Huis in 
’t Veld en Betty Besselink 
voor 25 jaar koorlidmaat-
schap gehuldigd. De Vi-
caris spelde hen respec-
tievelijk de gouden- en 
zilveren insignes op.

Op 24 november j.l. werd het Ceciliafeest verder ge-
vierd door de koorleden. Een feestcommissie bestaande 
uit de dames Riky v.d. Wal, Dinie Wulferink en Theo 
Bouwhuis (met partners) hadden dit jaar de organisatie 
op zich genomen. Om 13.00 uur werd iedereen (ook 
met de partners) verwacht in het Saam. De zaal was 
feestelijk aangekleed. Daar werden we getrakteerd op 
koffie/thee met een overheerlijke snee krentenwegge 
van bakkerij Lubbers. Hierna was het woord aan onze 
voorzitter Jan Huis in’t Veld. Na een hartelijk welkom 
werden de jubilarissen van dit jaar in de bloemetjes ge-
zet en kregen zij de gouden-en zilveren draagspeldjes 
alsmede een oorkonde uitgereikt door Jan.

Hierna werd koers gezet naar de feestlocatie voor de 
rest van de dag t.w. ‘t Maatveld. Deze locatie is vaker 
uitgezocht vanwege de vriendelijke bediening en uitste-
kende kwaliteit van het gebodene. Men gaat hier nooit 

ontevreden weg. In een van 
de zaaltjes hadden de leden 
van de feestcommissie een 
groot scherm opgesteld; na-
dat iedereen van een drankje 
voorzien was, werd de be-
doeling hiervan uitgelegd. 
Een geluidsinstallatie zorgde 
ervoor dat erop het scherm 
muziek en tekst gehoord en 
getoond werden van populaire 
Nederlandse liedjes. Omdat 
de teksten bekend waren en 
er een koor in de zaal zat, werd 
er enthousiast meegezongen. 
Ook enkele koorleden waag-

den zich aan deze Karaoke. De sfeer aan de tafels was 
gezellig en geanimeerd mede door de vlotte bediening. 
Na verloop van tijd begon iedereen trek te krijgen voor-
al nadat er heerlijke ruikende schalen met onderdelen 
van het warm en koud buffet werden binnen gedragen. 
Deze vonden gretig aftrek evenals het daar opvolgende 
ijs- en puddingbuffet. Na nog een kopje koffie/thee om 
“uit te buiken” gingen de koorleden voldaan en tevreden 
huiswaarts, nadat ze de feestcommissie Dinie, Riky en 
Theo heel hartelijk bedankt hadden voor de verras-
sende organisatie.

Nel Oude Nijhuis

De namen van de jubilarissen : naast de vicaris staat 
mw. Riet Lammertink, daarnaast mw. Betty Besselink 
en daarnaast mw. Violeta Huis in ’t Veld.

In memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit midden
zijn heengegaan:

Gerhardus Johannes (Gerard) Kockmann
Geboren op 09 september 1933 te Oldenzaal
Overleden op 29 oktober 2019 te Almelo.

Gerard werd geboren op 9 september 
1933 te Oldenzaal. Hij was de oudste 
van 3 broers. Toen zijn vader werk in 
Almelo kreeg zijn ze met het gezin naar 
Almelo verhuisd. Na de HBS is hij op 18 
jarige leeftijd in dienst gegaan. Tijdens 
zijn diensttijd kwam het bericht dat er 

een tekort aan onderwijzend personeel was; hij kreeg 
toen de mogelijkheid om uit dienst te gaan en de op-

leiding tot onderwijzer te volgen. Na het afronden van 
deze opleiding is hij begonnen als onderwijzer op een 
basisschool; eerst in Ootmarsum en daarna aan de Step-
hanus basisschool in Almelo. Ondertussen studeerde 
hij verder voor docent Duits. Na het behalen van dit 
diploma is hij aangenomen bij het St. Canisius. Hij heeft 
hier met veel plezier en passie gewerkt. Hier is hij tot aan 
zijn pensioen gebleven (1965 – 1991). Tijdens zijn stage 
aan de jongensschool Egbertus in Almelo ontmoette 
hij Juul Mouthaan. Zij stond als kleuterleidster hier aan 
school. Na 6 jaar verkering zijn Gerard en Juul in 1962 
getrouwd en kregen 2 kinderen en 3 kleinkinderen. 
Gerard speelde jarenlang, met veel toewijding, piano en 
orgel in het jongerenkoor van de Sint Georgius kerk in 
Almelo. Zijn lichamelijke gesteldheid ging de laatste ja-
ren steeds verder achteruit. Lopen, bewegen en praten 
ging steeds moeilijker. Tot op het laatst werd hij thuis 
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liefdevol verzorgd door zijn Juul. Op 1 augustus 2019 is 
hij gesterkt door het H. sacrament der Zieken. Op 1 
oktober 2019 moest hij alsnog opgenomen worden in 
het Meulenbelt. Hier is hij na 4 weken op 29 oktober 
2019 in het bijzijn van Juul rustig overleden. De Heilige 
Mis werd gehouden op 4 november jongstleden. Wat 
deze mis extra bijzonder maakte was dat deze mis werd 
opgedragen door Vicaris Woolderink, een oud-leerling 
van Gerard. Na de Heilige mis heeft de crematie plech-
tigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Gerard was een zorgzame, warme, lieve, tevreden, mu-
zikale en betrokken man. Als hij Juul, zijn gezin en familie 
maar om zich heen had was het goed. Hij keek altijd uit 
naar de komst van zijn kinderen en kleinkinderen.

Wij zijn ontzettend trots op hem en zullen hem vreselijk 
missen.

Odilia Gesina Anna Maria (Odiel) 
Lenferink-Laarhuis
Geboren op 4 januari 1952 in Rossum
Overleden op 2 november 2019 in Almelo.

Op 4 januari 1952 werd Odiel Laarhuis in Rossum gebo-
ren. Ze kwam terecht in een gezin waar Jan en Gerhard 
als oudere broers er al waren. Na de geboorte van 

Gerhard bleven zijn ogen dicht zitten. 
Oma Laarhuis bad tot de heilige Odilia, 
de beschermheilige van de blinden. In-
dien Gerhard alsnog de ogen open zou 
doen, zou het eerste meisje die hierna 
geboren werd Odilia worden genoemd. 
Zo geschiedde. Op haar 17de begon ze 

met de opleiding tot verpleegkundige in het Elisabeth 
ziekenhuis in Almelo. Toen ze 21 jaar oud was, heeft 
ze de opleiding afgerond en is ze op 2 augustus 1973 
getrouwd Joseph. In mei 1977 is Mark geboren en in 
februari 1979 Tamara. 

In november 1992 stond het leven van het gezin op de 
kop. Tijdens de volleybaltraining van Odiel kreeg ze 
plotseling een bloeding. Het bleek darmkanker… Odiel 
had sinds die operatie veel last van vermoeidheid, helaas 
moest ze stoppen met haar werk, dit deed haar ontzet-
tend veel verdriet. Gelukkig waren er fijne momenten. 
In december 2003 trouwde Tamara met Patrick en in 
2004 werd Odiel voor het eerst oma van Yasmin en in 
2006 van Ryan. Odiel werd in de jaren daarna steeds 
onzekerder. Ze begon dingen te vergeten, durfde niet 
meer auto te rijden en merkten wij als familie dat ze 
steeds meer achteruit ging. Na vele onderzoeken werd 
tot ons grote verdriet de diagnose dementie gesteld. 
Juni 2010 trouwden Mark met Eveline. Odiel was erg blij 
dat ze hier bij aanwezig was en getuige mocht zijn. 

We zijn verdrietig dat ze we afscheid van haar moeten ne-
men, maar het geeft ons troost dat ze nu eindelijk haar rust 
heeft.

Leny Vellener-Drosten
Geboren te Almelo op 20 augustus 1927
Overleden te Almelo op 14 november 2019.

Leny werd geboren op 20 augustus 1927 in Almelo als 
oudste in een gezin van 3 kinderen. Na de lagere school 
in Mariaparochie werkte zij in het ouderlijk huis aan de 
Ootmarsumsestraat als thuisnaaister. Vlak na de oorlog 

leerde ze Herman Vellener kennen met 
wie ze op 24 november 1955 trouwde. 
Ze gingen wonen aan de Sint Joseph-
straat. In 1960 werd Monique geboren 
en na de verhuizing in 1964 naar de 
Ootmarsumsestraat Ruud.

Prachtig vond ze de vakanties met het gezin met de 
caravan naar Italië en later met haar zus en schoonzus 
naar o.a. Turkije. Leny was het liefst thuis. Zelf nam ze 
niet gauw het initiatief om bij een ander op bezoek te 
gaan. Intens genoot ze van het bezoek dat zij ontving. 
Een grote hobby van haar was het bakken van taarten. 
Het overlijden van haar broer Hennie, haar zwager 
Hennie en ten slotte Herman op 4 oktober 1988 heeft 
ze moeilijk kunnen verwerken. Haar steun en toeverlaat 
Herman te moeten missen viel haar zwaar. Als trotse 
oppas oma heeft ze de opvoeding van al haar kleinkin-
deren van dichtbij meegemaakt. Op 5 februari 2006 
werd ze getroffen door een beroerte, waardoor ze 
halfzijdig verlamd raakte en in een electrische rolstoel 
verder door het leven moest. In het Verpleeghuis Het 
Meulenbelt in Almelo heeft ze keihard gewerkt aan haar 
herstel. Met veel hulp en liefdevolle verzorging van de 
thuiszorg en niet te vergeten haar dochter Monique, kon 
zij redelijk zelfstandig wonen in haar appartement in De 
Greven. Haar wens om in De Greven te kunnen blijven 
wonen is uitgekomen.

Wij leven in de wetenschap dat Leny nu herenigd is met 
Herman.

Johanna Maria Theresia 
Kreuwel - Oude Groothuis (Annie)
Geboren te Almelo 12 mei 1931
Overleden 18 november 2019
Partner van Theo Kreuwel. 

De avondwake vond plaats op donderdag 21 november 
2019 in de St.-Jozefkerk. De crematieplechtigheid vond 
plaats op vrijdag 22 november 2019 in het crematorium 
“Twente” in Almelo.
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Antonia Maria Weerink – Bekke (Toos)
Geboren 17 november 1925 in Tubbergen
Overleden 30 november in Almelo.

Lieve ma,
De dag is gekomen dat wij afscheid van 
jou moeten nemen. Wij vinden het 
heel moeilijk, zijn ook verdrietig, maar 
vooral dankbaar dat je zolang onze lieve 
moeder en (overgroot)oma mocht zijn. 
Altijd op de hoogte van het wel en wee 

van al jouw kinderen en (achter)kleinkinderen. Wat heb 
je toch een kaarsen aangestoken. Of het nu een exa-
men, een naderende geboorte of ziekte was.

Ma had respect voor de keuzes die wij maakten.Geaard-
heid, geloof, maakt niet uit. Hoe wij ons leven leiden, ma 
ging altijd met ons mee, ook al was het niet altijd haar 
keuze. Ma had zo haar eigen gewoontes. Op zondag was 
ze bijna altijd op de Brandrietsweg. Ze had aandacht voor 

de mooie bloemen of hielp mee met het maken van de 
bijenramen. Ma wilde er altijd graag mooi en verzorgd 
uitzien. Wekelijks naar de kapper. Meerdere keren per 
jaar kocht ze samen met ons nieuwe kleren. Ma hield erg 
van lezen. Onze boeken zijn gemerkt met een kruisje.  
Dat betekende gelezen door ma. Dagelijks las zij de 
krant, wist altijd wat er gebeurde in de wereld. Ma haar 
tuin zag er mooi uit, het graf van pa keurig verzorgd. 
Je was altijd welkom. Ma ging jaarlijks twee keer naar 
Polsbroek, haar vakantie. Spelletjes spelen, kaarten en 
er lekker op uit. Ma hield erg van mensen om haar heen, 
maar kon ook goed alleen zijn. Ze had veel gevoel voor 
humor, ze was een schatje. Ma was de spil van de familie, 
de regie stevig in handen. Blij met het heilig Sacrament 
der zieken. Ze was dankbaar voor haar mooie leven en 
accepteerde dat de dood heel nabij was. 

Zoals ma zei: Het wordt nooit zo donker of het wordt wel 
weer licht.

Licht in de duisternis 

Een kaars verliest geen licht bij het 
aansteken van een andere kaars

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in 
de Doelenstraat, was de Georgi-
usbasiliek weer open voor ‘Licht 
in de duisternis’. Op de kerstmarkt 
deelden we kaarsjes uit, die men in 
de kerk kon komen aansteken. Het 
geheel werd aangekleed met mid-
winterhoornblazers en er was een 
verkoop van bloemstukjes waarvan 

de opbrengst bestemd werd voor 
de renovatie van het dak van de 
basiliek. 

Een kaarsje voor iemand branden, 
een goed gesprek of gewoon eens 
komen kijken naar de kerststal? 
Iedereen was van harte welkom! 
Velen vonden dan ook de weg naar 
de kerk en maakten van de gelegen-
heid gebruik om de donkere dagen 
naar kerstmis wat te verlichten. 
Zo werden de mensen vandaag 
weer even bij elkaar gebracht, en 
zagen: een kaars verliest geen licht 
bij het aansteken van een andere 
kaars. Bij het uitgaan van de kerk 

kregen de mensen een kaartje aan-
geboden met deze tekst erop. 

Werkgroep “Licht in de duisternis”
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Jaar van de Eucharistie

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zon-
dag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de 
Eucharistie’. 

Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal 
(22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pasto-
rale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De 
hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun 
geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de paro-
chies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. 

Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharis-
tie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht 
gebedskaarten en draagspeldjes verspreid.

Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof
7-daagse bedevaart naar Ierland

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 9 t/m 15 juni 2020 een bedevaart naar 
Ierland. Dit groene land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katho-
lieke historie. Missionarissen uit Ierland verkondigden het geloof op het Europese 
vasteland, één van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook ‘onze’ 
St. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse 
Kerkprovincie en ons Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster 
voordat hij hier met elf medemonniken het geloof in Christus en het Evangelie kwam 
brengen. De bedevaart wordt begeleid door mgr. Woorts en vicaris Cornelissen.

De pelgrims uit het Aartsbisdom 
Utrecht gaan met deze bedevaart 
naar plekken waar het christelijke 
geloof in West Europa zijn wortels 
heeft. Het is een actieve bedevaart 
met de nodige wandelingen, deel-
nemers moeten goed ter been 
zijn. De kosten per pelgrim zijn € 
1279,00 (toeslag eenpersoonska-
mer € 215,00). De bedevaart wordt 
georganiseerd en begeleid door 
VNB en het Aartsbisdom Utrecht. 
In de ochtend vliegt u met Aer Lin-
gus van Amsterdam naar Dublin, de 

hoofdstad van Ierland. Vanuit deze 
stad begint uw bedevaart door 
het mystieke Ierland. In Dublin 
bezoekt u onder andere St. Mary’s 
Pro Cathedral, de Book of Kells en 
St. Patrick’s Cathedral. U reist via 
Glendalough en het klooster van 
Clonmacnoise naar Knock, waar 
u een uitgebreid bezoek aan het 
Heiligdom brengt. Vervolgens reist 
u naar de heilige berg van St. Patrick 
en viert u de Eucharistie. Vanuit 
Knock reist u via de Cliffs of Moher 
naar Killarny. Na een bezoek aan 

St. Mary’s Cathedral gaat u naar de 
Gallarus Oratory in Dingle. Op de 
laatste dag bezoekt u in de ochtend 
Killarney en de Ring of Kerry en 
vliegt u aan het einde van de middag 
terug naar Nederland vanuit Cork. 
Uiteraard vieren we elke dag samen 
de Eucharistie.

Meer informatie/aanmelden:
-   Aartsbisdom Utrecht, Ben Lo-

kate, tel.: 030 2361570, 
 e-mail: lokate@aartsbisdom.nl
- VNB, tel.: 073 6818111, 
 e-mail info@vnb.nl, www.vnb.nl

Boodschappenmand

Het boodschappenproject van de Almelose ker-
ken wordt door verschillende instanties zeer ge-
waardeerd. Jammer genoeg is dit mooie initiatief 
nog steeds nodig. Ook uit onze parochie krijgen 
we nog steeds hulpvragen. Deze vragen verwijzen 
wij dan door naar de stichting de boodschappen-
mand. In onze parochie staat elke 1e zaterdag/
zondag de boodschappenmand centraal maar 
u mag ook tijdens de openingsuren van de 
pastorie boodschappen brengen. Ook een geldelijke 
donatie wordt zeer op prijs gesteld; deze kunt u middels 

een envelop afgeven bij de gastdames van de pastorie 
van zowel de Jozefkerk als de Georgiusbasiliek.

Namens de hulpvragers, hartelijk dank.

Mocht u in uw omgeving mensen weten die hulp no-
dig hebben kunt u mij altijd bellen of mailen dan kan ik 
ze doorverwijzen naar de boodschappenmand.

Annette ter Ellen, Diaconaal assistent 
diaconie@stjorisparochie.nl 06-22225446
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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
A. Meupelenberg, 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 22 maart - 23 maart
2e uitgave, weekend 16 mei - 17 mei.

Aanleverdata van kopij vóór: 
Maandag 17 februari
Maandag 14 april.
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, niet 
gegarandeerd.

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

Weekbericht
weekbericht@stjorisparochie.nl
redactie weekbericht A. de Paepe

Foto van de omslag: 
Kerkbalans 2020

Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. 
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden 
voorzien van naam en adres. 



Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:

18 januari t /m 20 maart 2020 23

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



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      24

Bel (0546) 81 33 34    www.vredehof.nl

“Je moet als
uitvaartleider
vooral goed
kunnen luisteren.
Maar daarnaast
ook goed kunnen
doorpakken.”

Sylvester Goossen
Uitvaartleider

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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