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Uw specialist op het gebied van 
hypotheken, pensioenen 

en verzekeringen

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

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

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

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

Jo Leloux
TWEEWIELERS

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

In Memoriam

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

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

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

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl

Pastoraal team

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

Parochiemedewerkers
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 : vicevoorzitter@stjorisparochie.nl
Vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen
M.A.J. (Marian) Linssen- Canters
tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl
Secretaris parochiebestuur
F.J.M. (Koos) van Leeuwen
tel. 0546 86 15 68, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl 
Lid
A.J. (Thea) Löwik
Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com
Lid

Bereikbaarheid St.- Jorisparochie 
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 
Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig.

St.- Jozef en parochiecentrum ‘t Saam tel. 0546 86 11 84 
St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo. 
Dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrou-
wen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com

Voor overlijden en uitvaart de heer 
H. Kienhuis, telefoon 06 1266 26 72  

Voor pastorale hulp
06 8379 6183 ofwel 06 1266 2672

Bijplaatsing in columbarium

In april is in het columbarium van de St.-Georgiusbasi-
liek de urn van Truus Hulshof-Kerkhof bij dat van haar 
op 19-12-2015 overleden man geplaatst. 
Mevrouw Hulshof-Kerkhof werd geboren in Wierden 
op 25-3-1931 en overleed op 9-1-2020 in Haaksbergen.  
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Algemeen

Extra collecte
 
3 - 4 oktober 
Wereldmissiedag van de kinderen

Jong geleerd, oud gedaan. Het gaat erom dat je al vroeg 
leert om iets van je eigen overvloed, hoe klein ook, met 
een ander te delen. 
Het gaat om de intentie van waaruit je de dingen doet. 
En die kwaliteit vergelijkt Jezus met een mosterdzaadje. 
Zo klein dat het bijna niet te zien is. Maar zo krachtig dat 
het de stevigste en sterkste van alle bomen kan ontwor-
telen en verplaatsen.

Wereldmissiemaand 2020 
In het weekend 17 en 18 oktober vindt in 
de Katholieke Kerk een landelijke collecte 
plaats

Zr. Maria Vitalis Tim-
tere op bezoek in het 
vluchtelingenkamp in 
Yola, Nigeria 

Gelukkig de vredestichters: 
Stemmen van hoop in West-Afrika 
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Mat-
teüs 5,9) voert Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar 
de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden 
van grote problemen als honger, armoede, terreur en 
de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen 
van hoop laten horen.

Vrede onder druk
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlan-
den in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam 
samenleven van mensen van verschillende religies en et-
nische groepen. Ondanks grote problemen als armoede 
en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. 
Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen 
te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over 
steeds meer landen uit.

Stemmen van hoop
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als 
honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken 
echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk 
die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en 
moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen 
kan men de problemen het hoofd bieden.

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

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 
feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vie-
ringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres: 
secretaris@stjorisparochie.nl of 
via secretariaat@stjorisparochie.nl 
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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Zuster Maria Vitalis 
Timtere

Deze stemmen van 
hoop wil Missio in 
de Wereldmissie-
maand laten horen. 
Zoals zuster Maria 

Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families 
die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in pro-
visorische hutten wonen op het terrein van de kerk, 
dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking 
stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst 
spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter 
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik 
luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet 
opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

Nationale Jongerencollecte 2020

In het derde weekend 21 en 22 
november staat in Nederland 
de jaarlijkse Jongerencollecte 
gepland. De Jongerencollecte 
is in 2006 in het leven geroe-
pen om geld in te zamelen 
voor het jongerenwerk in de 
Kerk. Met hulp van de collec-

teopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, 
vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en 
nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van 
het lokale jongerenwerk in parochies.

De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek 
en de Nederlandse bisdommen. Uw participatie wordt 
zeer gewaardeerd.

Een bijdrage voor de jongerencollecte kan worden over-
gemaakt naar rekeningnummer: 
NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. 
Jongerencollecte

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

CORONA
Verantwoord en veilig naar de kerk 

Heeft u klachten en koorts, hoesten kortademig, keelpijn, 
geur- en smaakverlies, langer dan vijf dagen braken diarree/
buikpijn? BLIJF THUIS

Houdt u aan onderstaande maatregelen: 
• Hoest en nies in de elleboog;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Desinfecteer handen bij de ingang;

VERANTWOORD
EN VEILIG NAAR

DE KERK
• Desinfecteer handen voor de communie;
• Zingen niet toegestaan;
•  Als u wilt deelnemen aan de viering registreren bij bin-

nenkomst van de kerk

Tot slot: 
• Toilet is niet beschikbaar;
• Deelname vieringen op eigen risico.
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Liturgische vieringen

Weekend St.-Jozef St.-Georgius

26ste Zondag door het jaar Zaterdag 26 september 18.30 uur Zondag 27 september 10.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (ned.) Koorzang (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

27ste Zondag door het jaar Zaterdag 3 oktober 18.30 uur Zondag 4 oktober 10.00 uur
Jozefdag  Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Koorzang (lat./ned.) Koorzang (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

28ste Zondag door het jaar Zaterdag 10 oktober 18.30 uur Zondag 11 oktober 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Koorzang (ned.) Koorzang (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

29ste Zondag door het jaar Zaterdag 17 oktober 18.30 uur Zondag 18 oktober 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (lat./ned.) Koorzang (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Kinderkerk  Zondag 18 oktober 11.30 uur
In ‘t Saam bij de St.-Jozefkerk Thema: Koning Salamo  

Mariaviering Dinsdag 20 oktober 19.00 uur Géén viering
 Mariaviering koorzang (ned)
 Mw. A. van Soesbergen 

30ste Zondag door het jaar Zaterdag 24 oktober 18.30 uur Zondag 25 oktober 10.00 uur
Eerste H. Communie Eucharistieviering Euch. viering (1ste H. Communie)
 Koorzang (ned.) Koorzang kinderen (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Allerheiligen Zaterdag 31 oktober 18.30 uur Zondag 1 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Euch. viering (kinderwoorddienst)
 Koorzang (Greg.) Koorzang (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Allerzielen Maandag 2 november 18.00 uur  Maandag 2 november 19.30 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (lat./ned.) Koorzang (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

32ste Zondag door het jaar Zaterdag 7 november 18.30 uur Zondag 8 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (lat./ned.) Koorzang (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

33ste Zondag door het jaar Zaterdag 14 november 18.30 uur Zondag 15 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (ned.) Koorzang (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Kinderkerk  Zondag 15 november 11.30 uur
In ‘t Saam bij de St.-Jozefkerk Thema: Het verhaal van Maria  

Christus Koning (Hoogfeest) Zaterdag 21 november 18.30 uur Zondag 22 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (lat./ned.) Koorzang (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Eerste zondag van de Advent Zaterdag 28 november 18.30 uur Zondag 29 november 10.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Koorzang (ned.) Koorzang (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Vieringen in “Verzorgingshuizen” 

Hoog Schuilenburg (de vieringen zijn op de derde verdieping) 
In verband met de corona nog geen vieringen

Huize Friso 
In verband met de corona nog geen vieringen

Buurstede  
In verband met de corona nog geen vieringen

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.

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

Mariaviering op dinsdag 20 oktober

In de Mariamaand oktober is er een Mariaviering op dinsdag 20 oktober met het 
Jozefkoor in de St. Jozefkerk om 19.00 uur (voorganger: mevr. A. van Soesbergen).
U bent van harte uitgenodigd!

Oktobermaand 
Rozenkransmaand
Naast de meimaand is ook oktober 
toegewijd aan Maria. In de oktober-
maand staat het rozenkransgebed 
centraal. Wij worden uitgenodigd 

om ons bij dit wereldwijd gebed aan 
te sluiten.

Met Maria overwegen wij in dit 
gebed het leven, lijden, sterven 
en verrijzen van haar Zoon Jezus. 
Daarnaast worden wij uitgenodigd 
om de intenties van de Kerk, de 
wereld en van ons eigen leven in 
dit gebed toe te vertrouwen aan de 
Moeder Gods. Er zijn vele noden 
om voor te bidden. Er is ook veel 
om dankbaarheid voor uit te spre-
ken. Dat alles mag samenkomen in 
het gebed van de oktobermaand.

In de St. Jozefkerk is er gelegen-
heid om in de oktobermaand elke 
dinsdagavond van 18.45 tot 19.00 
uur het rozenkransgebed mee te 
bidden.

U bent allen van harte welkom!

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
Zondag 1 november 12:00 uur   13:30 uur

Voorbereidingsdata: 14 en 20 oktober 2020. 
Opgave voor 1 oktober 2020.
 
De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochie-
secretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl. De avon-
den 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

Informatie over de Eerste
Heilige Communie 2020
Op zondag 8 maart jl. zijn er 15 kinderen gepresenteerd 
aan God en onze parochiegemeenschap. De communi-
cantjes zouden op 24 mei hun Eerste Heilige Communie 
gaan ontvangen. 

We waren net begonnen met de voorbereiding maar 
helaas kon dit geen doorgang hebben in verband met 
de lock-down tijdens de heftige coronapandemie. Nu 
willen we toch de voorbereiding op de EHC weer op 
te pakken. Het is de bedoeling om met deze groep kin-
deren dit najaar verder te gaan, zodat zij niet hoeven te 
wachten tot mei volgend jaar. 

We hebben met vicaris Woolderink een nieuwe datum 
vastgelegd, en wel: Eerste Heilige Communieviering 
zondag 25 oktober 2020 10.00 uur Sint Georgiusba-
siliek.

Informatie over de Eerste
Heilige Communie 2021
De kinderen die dit schooljaar (2020/2021) in groep 4 
zitten kunnen zich ook weer opgeven voor de voorberei-
ding op de Eerste Heilige Communie. Deze voorberei-
ding zal starten in februari 2021 en de Communieviering 
zal dan in mei 2021 zijn. In het komende Noorderlicht 
zult u hier meer informatie over vinden. 

Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet St. Jorisparochie
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

60-Jarig priesterjubileum pastor van Ewijk

Zondag 26 juli hebben we het jubileum van pastor van Ewijk feestelijk gevierd. Op 
verzoek geef ik graag de tekst van mijn overweging tijdens de jubileummis.

Tekst van mijn overweging 
tijdens de jubileummis
Ik denk dat onze jubilaris pastor van 
Ewijk er in zijn jonge jaren wel eens 
over gedacht heeft, over die vraag:” 
Wat is mijn grootste schat?” Of je 
kunt het ook anders zeggen, wat 
is het kostbaarste in mijn leven…. 
Waar wil ik mijn leven voor inzet-
ten. Ik stel me zo voor dat hij in zijn 
kinderjaren vaak heeft rondgeke-
ken in het tuindersbedrijf van zijn 
ouders in Lent bij Nijmegen, waar 
hij met zijn broers en beide zussen 
is opgegroeid. En wellicht heeft hij 
later in de vakanties ook meege-
holpen. Zaaien, verzorgen en zien 
opgroeien. De Bijbelse parabels 
over de zaaier, waar we de afge-
lopen twee weken naar geluisterd 
hebben waren in Lent voor de deur 
te vinden. Het was het dagelijkse 
leven. Maar op een gegeven mo-
ment werd het voor hem duidelijk, 
dat dat letterlijk zaaien, verzorgen 
en het oogsten van groente en fruit 
niet het doel en de vervulling van 
zijn leven zou worden. 

Zijn weg voerde naar het klein-
seminarie in Apeldoorn en naar 
het grootseminarie Rijsenburg in 
Driebergen. Nu komt het woord 

seminarie van het Latijnse werk-
woord seminare en dat betekent 
zaaien. Het seminarie is de plek 
waar datgene wat God heeft in het 
hart heeft uitgezaaid, tot wasdom 
moet komen. En waar de roeping 
getoetst wordt: Is dit echt wat mij 
gelukkig maakt? Wil en kan ik als 
priester leven? Het geheim van 
de roeping werd ons verteld in de 
tweede lezing, waar St. Paulus zegt 
dat iedere roeping iets van een 
geheim in zich draagt. Hij zegt dat 
God volgens zijn raadsbesluit heeft 
geroepen die Hij van te voren ge-
kend heeft. Bij Jesaja staat het ook 
al: “In de moederschoot heb Ik je 
geroepen.” Maar de roeping van 
God is een uitnodiging. Uiteindelijk 
gebeurt het in dialoog, want God 
respecteert onze vrijheid. Je kunt 
ja zeggen, maar ook door allerlei 
omstandigheden nee zeggen. Ve-
len zijn geroepen, zegt Jezus maar 
weinigen zeggen er ja op. Dat ver-
klaart ook, dat wat tegenwoordig 
vaak een roepingencrisis genoemd 
wordt, eigenlijk een antwoordcrisis 
is, mede omdat het klimaat en de 
leefwereld voor velen ongunstig 
zijn om er met hart en ziel voor te 
kiezen. Overigens gaat het in die 
tweede lezing niet exclusief over 

de roeping tot het priesterschap 
maar over die brede roeping van 
ons allen om Christus na te vol-
gen in je leven, wat voor beroep 
je ook hebt, en of je nu gehuwd 
of ongehuwd bent. Het evangelie 
zei ons dat het om een verborgen 
schat gaat. Er zijn veel schatten en 
rijkdommen in onze wereld die ons 
gouden bergen beloven en die ons 
aanlokkelijk voorkomen. Maar de 
ware schat voor ons leven ligt ver-
borgen in de akker van de wereld. 
Maar als je hem ontdekt, heb je er 
alles voor over. Als je het evangelie 
leest lijkt het een toevalstreffer om 
die verborgen schat te vinden. Maar 
we mogen er zeker van zijn, dat 
God vele malen wegen zoekt om 
de mens op Zijn spoor te zetten. Al 
of niet door wat je in de kerk mee-
krijgt, maar ook door schijnbaar 
toevallige gebeurtenissen en ont-
moetingen op onze levensweg. En 
zo groeit ook de priesterroeping en 
kom je op een bepaald moment tot 
de zekerheid, dat dát de vervulling 
van je leven zal zijn.

Zestig jaar geleden, op 24 juli 1960 
hebt u in de St. Catharinakathedraal 
in Utrecht uw jawoord gegeven, dat 
kardinaal Alfrink namens de kerk-
gemeenschap met handoplegging 
en gebed om Gods bijstand heeft 
bevestigd. 24 klasgenoten waren 
er. U bent nog met vijf over. En dat 
stemt tot grote dankbaarheid dat 
u 60 jaar lang uw priesterlijk werk 
hebt mogen verrichten. Het bracht 
u naar zes parochies in de drie 
verschillende provincies die ons 
Bisdom telt. Kapelaan in Klaren-
beek, Doesburg en OLV Utrecht 
en Pastoor in Bornerbroek, Beek 
en Houten. Het is net als met het 
ja-woord bij een Huwelijk: je weet 
totaal niet wat er voor je in het 
verschiet ligt en wat de toekomst 
brengt. En altijd wisselen mooie en 
gelukkige momenten zich af met 
beproevingen en zorgen, ook voor 
een priester. Maar God geeft in 
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het Sacrament altijd de kracht om 
het te kunnen volbrengen. Niet als 
een magisch moment maar als de 
belofte: “Als je Mij vasthoudt kun je 
alles overwinnen!” 

Pastor van Ewijk heeft zijn ver-
bondenheid met de Heer trouw 
en dagelijks gevoed o.a. door het 
Getijdengebed en de viering van de 
Eucharistie. Toen u in 2002, 70 jaar 
werd en met emeritaat ging, was dat 
allesbehalve het einde van het pries-
terleven. Vergaderingen en beleids-
verantwoordelijkheid kon u voort-
aan aan anderen overlaten maar het 
blijft: Sacerdos in aeternum: Priester 
voor altijd. Priester blijf  je ook na 
je pensioen. U hebt toen de voor 
ons gelukkige keuze gemaakt om in 
Almelo te gaan wonen en u bleef  
voor talloze Twentse parochies en 
verzorgingshuizen beschikbaar om 

voor te gaan in de Eucharistie, bij 
Uitvaarten en voor het Sacrament 
van de Zieken. Onze St. Jorisparo-
chie gaf  u altijd de voorrang. En als ik 
wegens andere verplichtingen of  in 
de vakantie een beroep op u deed, 
waren de gevleugelde woorden 
altijd: “Zeker, we zijn er toch om el-
kaar te helpen!” Het genoegen was 
altijd wederzijds: u deed het graag 
en wij waren blij dat u altijd beschik-

baar was. Ik wil u daar vandaag nog 
eens extra voor bedanken! Met het 
klimmen der jaren, u was inmiddels 
de 86 gepasseerd, werd het alleen 
voorgaan toch te zwaar. Maar vanaf  
dat moment hebt u tot voor kort, 
iedere dag de H. Mis samen met 
mij geconcelebreerd. Ik herinner 
me dat u vaak gezegd hebt:” Wat 
fijn en wat een rijkdom is het om 
iedere dag de Eucharistie te vieren.” 
Zo bent u in hart en nieren priester 
gebleven en leeft u mee met het wel 
en wee van onze parochie, ons bis-
dom en de wereldkerk in uw gebed 
en in uw belangstelling. Ik feliciteer 
u van harte en wens graag toe dat 
u onder Gods zegen nog lang mag 
blijven zeggen en ervaren: “Het is 
een voorrecht om priester te kun-
nen zijn.”

Vicaris Woolderink

Over de houdingen tijdens de Eucharistie

Iedereen die wel eens in het buitenland naar de H. Mis 
is geweest zal het opgevallen zijn, dat ze daar veel vaker 
staan, waar wij in Nederland veelal gewend zijn om te blij-
ven zitten.

Samenvattend zou je kunnen zeggen: Ze staan, telkens 
als ze zich biddend tot God richten. Bij het heiligste 
moment – het Eucharistisch Gebed – wordt er geknield 
(indien mogelijk). Dat is de passende houding van aan-
bidding. Het zitten is bij uitstek de luisterhouding. We 
zitten daarom bij het inleidend woord, de eerste twee 
Schriftlezingen (bij het Evangelie wat we beluisteren, zijn 
we gewend te staan uit eerbied voor Jezus’ eigen woor-
den), de preek en de mededelingen en uiteraard zit men 
ook bij het klaarmaken van de offergaven en de collecte.
Lichaamshoudingen zijn niet helemaal bijkomstig. Er ge-
beurt innerlijk wel degelijk iets wanneer je neerknielt, 
of uit eerbied gaat staan omdat je je biddend tot God 
richt. En als je er over nadenkt is het eigenlijk ook wel 
vreemd om te blijven zitten, als je bijvoorbeeld God om 
vergeving vraagt bij de schuldbelijdenis, of wanneer je 
het Onze Vader bidt. Je staand tot God richten in gebed, 
is eigenlijk van alle tijden en plaatsen, ook bij de Joodse 
eredienst evenals bij andere godsdiensten is het gebrui-
kelijk. Een lichaamshouding passend bij wat je aan het 
doen bent, bevordert de actieve deelname.

Bij gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie 2020, 

heeft de Bisschop dit opnieuw onder onze aandacht wil-
len brengen en om bovengenoemde redenen gevraagd 
onze praktijk meer in overeenstemming te brengen met 
wat in de Wereldkerk algemeen gangbaar is. In onze vie-
ringen op de doordeweekse dagen zijn we inmiddels al 
een tijd gewend aan de nieuwe praktijk. We hebben er 
in onze laatste vergadering van het parochieel liturgisch 
beraad over gesproken om ook in onze zondagsvierin-
gen uw aandacht hiervoor te vragen. Het is ook een 
gewenningsproces. Bij sommigen zal er mogelijk een 
gevoel van enige weerstand zijn of we niet overvraagd 
worden. Maar ik denk dat een stuk van dat gevoel “tus-
sen de oren” zit. Ga maar na, op het kerkplein is voor 
bijna iedereen het staan probleemloos, als we een kwar-
tier met elkaar staan te praten. In de liturgie gaat het 
slechts om een aanzienlijk kortere aaneengesloten tijd. 
Uiteraard geldt, wat ook altijd al zo was bij het knielen: 
wanneer mensen het vanwege hun gezondheidsconditie 
moeilijk kunnen opbrengen, heeft iedereen daar begrip 
voor.

Om er wat aan te wennen zouden we het gefaseerd 
willen invoeren, te beginnen met staande de schuldbe-
lijdenis, het Heer ontferm U (Kyrie) en het openingsge-
bed te bidden. Een goed moment zou zijn vanaf  zondag  
1 november (Allerheiligen).

Vicaris Woolderink
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Start nieuwe cursus geloofsverdieping

Op woensdag 4 november gaat de geloofsverdiepingscursus voor 2020-2021 van 
start, waaraan in de afgelopen jaren al zo’n 200 mensen hebben deelgenomen.

Waar?
Pastorie St.-Georgiusbasiliek, 
Boddenstraat 76

Wanneer? 
Vanaf 4 november twee keer per 
maand op woensdagavond tussen
19.30 u en 21.00 u (15 avonden).

Voor wie? 
Iedere geïnteresseerde parochiaan 
vanaf 16 jaar die meer thuis wil ra-
ken in het katholieke geloof omdat 
je vrijwilligerswerk doet voor de 

kerk, omdat je kinderen gedoopt 
worden, de Eerste Communie gaan 
doen of gevormd worden of omdat 
je zelf de nodige vragen hebt over 
geloof, kerk en het leven van alledag. 

De cursus is ook bedoeld voor 
volwassenen die niet katholiek zijn 
maar erover denken om gedoopt of 
gevormd te worden.

Kosten? 
De cursus is gratis. De kosten voor 
het cursusboek “Youcath” zijn € 20.

Opgave? 
Vòòr 18 oktober, bij vicaris Wool-
derink tel. 06-83796183.

Praten over geloof rondom
Bijbelverhalen
“Geloven Nu”

Na 4 seizoenen hoop ik ook dit jaar in november weer te 
kunnen starten met de geloofsgespreksgroep “Geloven Nu” 

Hoe doe je dat, NU geloven? Hoe gaat dat in de praktijk? 
Voor welke vragen kom je te staan? In onze geloofsge-
spreksgroep gaan we daar samen over praten en naden-
ken. In het dagelijks leven laat je dat soort zaken vaak te 
gemakkelijk liggen omdat er zo enorm veel andere din-
gen zijn die je aandacht vragen. En toch… Op sommige 
momenten weet je, voel je, dat het leven een diepere 
zin heeft. Dan ontstaat de behoefte om op zoek te gaan 
hoe je in het leven van alledag ook die diepere betekenis 
tot zijn recht kunt laten komen. “Geloven Nu” wil ons 
helpen bij deze zoektocht. In elke bijeenkomst staat 
een verhaal uit de bijbel centraal en gaan we op zoek 
naar de betekenis van dat verhaal voor ons eigen leven. 

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

2020 tot en met juli 2021
- van 19.45 tot 21.15 uur
- in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek
De kosten bedragen € 15,= voor het aanschaffen van het 
boek “Geloven Nu”.
Voor opgave en eventuele vragen kunt u contact opne-
men met Bea Oude Mulders:
Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl 
Telefoonnummer: 06 - 107 930 62

Bea Oude Mulders, parochiecatecheet

Bericht in de coronatijd

Beste parochianen, 
Graag wil ik in deze bizarre coronatijd even via deze weg 
iets van mij laten horen aan iedereen in onze parochie.
Het werk voor mij in onze parochie als parochieca-
techeet lag in de lock-downtijd zo goed als stil. Geen 
contact en bijeenkomsten met de communicantjes en 
hun ouders, geen catecheseavonden van “Geloven Nu”, 
geen evaluatie met de vormelingen en hun ouders…
Wat was het voor mij een gemis om elkaar zolang niet 
te (kunnen) ontmoeten.

En wat fijn dat we nu, naar de zomervakantie, toch weer 
voorzichtig het een en ander weer proberen op te pak-
ken. Zo zullen de communicantjes alsnog dit jaar hun 
Eerste Heilige Communie gaan doen, en wel op zondag 
25 oktober. En ook zullen we in november weer starten 
met de voorbereiding op het Vormsel en ook starten 
met de geloofsgespreksgoep ‘Geloven Nu’. Informatie 
hierover vindt u elders in dit Noorderlicht.

Ook was het voor mij (en zoals ik om me heen hoor, 
voor velen met mij) een gemis om zolang niet samen 
met u in de kerk de Eucharistie te kunnen vieren. Wel is 
het geweldig dat er een aantal vrijwilligers uit onze pa-
rochie in een zeer korte tijd hebben kunnen realiseren 
dat de H. Mis, die vicaris Woolderink elke dag vierde 
tijdens de lock-down, kon worden opgenomen en on-
line kon worden uitgezonden via YouTube. Een super 
mooi alternatief dat we toch samen te konden vieren 
en met elkaar in gebed verbonden konden zijn. Echt 
een compliment aan deze zeven heren die dit mogelijk 
maken. Voor mij voelde het echt als een voorrecht om 
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samen met Annette ter Ellen (diaconaal assistent van 
onze parochie) vicaris Woolderink daarbij te mogen as-
sisteren en te ondersteunen. Van velen hebben Annette 
en ik berichtjes mogen ontvangen dat het u goed heeft 
gedaan om op deze onlinemanier toch met elkaar ver-
bonden te hebben mogen zijn. Maar het is toch wel heel 
fijn dat we inmiddels al wel weer samen naar de kerk 
kunnen om echt samen de Eucharistie te kunnen vieren. 

Laten we blijven bidden dat een grote tweede golf van 
het coronavirus ons bespaard mag blijven. Graag wil ik 
u ook laten weten dat vicaris Woolderink, Annette ter 
Ellen en ik altijd voor u bereikbaar zijn voor vragen of 
een (persoonlijk) gesprek.

Hartelijke groeten, 
Bea Oude Mulders, Parochie Catecheet St. Jorisparochie.

De keuze voor het laten dopen 
en mee laten doen aan de Eerste 
Heilige Communie is (meestal) een 
keuze van de ouders. Door uw kind 
te laten dopen hebt u hem of haar 
op de weg van het geloof gezet; 
in het sacrament van het Vormsel 
wordt die stap bevestigd door uw 
kind zelf. Hij /zij geeft met het ont-
vangen van het Vormsel aan verder 
te willen gaan op de weg van het 
geloof. In het sacrament van het 
Vormsel ontvangt een gedoopte 
de kracht van Gods Heilige Geest. 
Het is het sacrament dat aan kinde-
ren wordt toegediend als zij in de 
laatste groep van de basisschool 
zitten, een scharniermoment in 

hun leven. Want zij gaan dan 
(eigen) keuzes maken, gaan 

steeds meer 

Het Vormsel vormt samen met het Doopsel en de Eucharistie (de eerste Heilige 
Communie) het geheel van de drie zogenoemde “initiatiesacramenten” van de 
Katholieke Kerk: de drie sacramenten die de mens laten intreden in de katholieke 
geloofsgemeenschap. 

ontdekken wat hun gaven en ta-
lenten zijn waarmee zij hun weg 
mogen gaan in het leven. Een ont-
dekkingsreis die niet altijd zonder 
moeilijkheden verloopt. U als ou-
der zult hen daarbij begeleiden en 
opvangen waar nodig. Daarin kan 
ook het Vormsel een plaats heb-
ben, als “cadeau” voor hun verdere 
leven. Een cadeau in de vorm van 
de Heilige Geest.

Vooraf aan het ontvangen van het 
Vormsel zit een voorbereidingstijd. 
Deze voorbereiding start na de 
herfstvakantie en zal buiten school-
tijd plaatsvinden. De Vormselvie-
ring zal begin februari 2021 zijn. U 
kunt uw kind voor het vormsel aan-
melden – graag vóór 30 oktober 
2020 - via ons parochiesecretariaat, 
e-mailadres:
secretariaat@stjorisparochie.nl

Na de aanmelding krijgt u een aan-
meldingsformulier toegestuurd. 
Ook als u nog niet weet of uw kind 
het vormsel zal willen ontvangen, is 
het van harte welkom bij de voor-
bereiding.

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

Aanmelding voorbereiding Heilig Vormsel 
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Vieringen en activiteiten speciaal voor 
kinderen, tieners en jongeren

Wat was het een rare tijd. We mochten niet naar werk, niet naar school en zelfs niet meer naar de kerk. Dus ook niet 
naar de kinderkerk en kinderwoorddienst. En ook de tieners en de jongeren konden niet bij elkaar komen. Hebben 
jullie dat ook allemaal gemist? Maar gelukkig mogen we nu weer samenkomen. Wel natuurlijk veilig!

Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Zondag 4 oktober Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de St. georgiusbasiliek
10.00 uur 
Dinsdag 6 Oktober van  Tieneravond M25 Tienerkamer pastorie
19.00 tot 20.30 uur  St. Georgiusbasiliek
Zondag 18 oktober Kinderkerk ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 – 12.30 uur Thema: Koning Salamo 
Zaterdag 24 oktober Jongerenbijeenkomst Young Faith Pastorie St. Georgiusbasiliek
20.00 uur 
Zondag 1 november Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de
10.00 uur  St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 10 november van  Tieneravond M25 Tienerkamer pastorie
19.00 tot 20.30 uur  St. Georgiusbasiliek
Zondag 15 november Kinderkerkviering ’t Saam naast de St. Jozefkerk
11.30 – 12.30 uur Thema: het verhaal van Maria 
Zaterdag 29 november Jongerenbijeenkomst Young Faith Pastorie St. Georgiusbasiliek
20.00 uur  

Kinderkerk
Waarom doen we dit?
Lucas 18:16 Laat de kinderen tot mij komen, 
en houdt ze niet tegen!
Jezus zei dit tegen zijn volgers die probeerden 

de kinderen tegen te houden. Iedereen hoort erbij, en 
vooral jullie! We vinden het leuk als jullie graag komen. 
En we vinden het nog leuker als we jullie iets mee kun-
nen geven.(en natuurlijk jullie ouders/tantes/ooms/
opa’s/oma’s wie dan ook)
Leeftijd:  zodra je kunt lopen en het leuk vind 

om naar een voorleesverhaal te luis-
teren.

Tot hoe oud: zolang jij het leuk vind, ben je welkom!
Waar: ’t saam, naast de Jozefkerk
Wanneer:            3e zondag van de maand, 11:30
Contactpersoon:   Michiel van der Lip, 
 tel. 06 - 12 25 27 90; 
 mvdlip@gmail.com 

Kinderwoorddienst
Tijdens de Eucharistieviering worden jullie uit-
genodigd om mee te gaan naar de dagkapel, 
waar we met jullie over het Evangelie van de 

zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal op een 
creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren jullie 
terug naar de kerk, naar jullie ouders. 
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 kan je meedoen met de 
activiteiten van de tienergroep M25. Dit is 
een leuke, gezellige en enthousiaste groep 
jongens en meiden, die op een actieve ma-

nier met elkaar aan de slag gaan met vragen over geloof 
en leven, die kinderen van jouw 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 
jongerengroep Young Faith. Young Faith is 
een diverse, leuke en enthousiaste groep 
jongeren die het belangrijk vindt om elkaar 

te ontmoeten. Dat doen ze aan de hand van geloofs-
verdieping, spelletjesavonden, deelnemen aan jongeren-
activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezellig-
heid. 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 Hagen, 
 tel: 06 - 39 36 22 58 
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Onze Sjors in de steigers!
Het zal u niet ontgaan zijn. De steigers zijn geplaatst.

De komende tijd zal er hard worden gewerkt aan de restau-
ratie van het dak van de Georgiusbasiliek. 

We hebben jullie op vele manieren gevraagd een financi-
ele bijdrage te leveren zodat we samen als gemeenschap 
de kosten kunnen dragen. Dit resulteerde in een totaal 
bedrag van bijna 35.000 euro. Hier mogen we bijzonder 
blij mee zijn. Het is goed om te weten dat we ons samen 
verantwoordelijk voelen voor onze kerk en samen het 
belang inzien van deze restauratie. 
Maar we hadden nog 100.000 euro 
nodig. Het was dan ook fantastisch 
nieuws dat we in de vakantie bericht 
kregen van het Kansfonds met een 
toekenningsbrief van 50.000 euro. 
Dit fonds hecht veel waarde aan de 
vele diaconale activiteiten van onze 
parochie.

Het kansfonds is een fonds wat 
omziet naar de kwetsbare mensen 
in onze samenleving.  

Dankzij onze diaconaal assistent, 
mw. A. ter Ellen kunnen wij op-
recht zeggen dat wij veel mooie 
diaconale projecten hebben binnen 
onze geloofsgemeenschap. Wij zijn 
hier als bestuur erg trots op.

De meter achteraan in de kerk 
staat nu op bijna 85.000 euro. We 
hebben dus nog 50.000 euro nodig!

Graag wil het parochiebestuur ie-
dereen heel hartelijk danken voor 
de financiële steun.

We zullen er alles aan doen om in 
de komende tijd de laatste 50.000 
euro bij elkaar te krijgen.  
  

Doet u ook mee? 
NL70 RABO 0334065631
t.n.v. rkparochie St.-Joris 
inzake Restauratie Basiliek
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Zondag 8 Maart, dit was de laatste viering waarop we sa-
men mochten vieren en wat was het een mooie viering: 
de Lords Choir zong en de aanstaande 1e communie-
cantjes presenteerden zich voor hun 1e communie, niet 
wetende dat het allemaal niet doorging. Wat was het 
daarna allemaal anders, rustig op straat, men ging snel 
boodschappen doen om maar weer snel thuis te zijn, 

het online winkelen werd een hype. Ook in onze parochie 
mocht niet gevierd worden met parochianen, elke dag werd 

de H. Mis uitgezonden via ons Youtube-kanaal. Met een stel enthousiaste vrijwil-
ligers die de techniek verzorgden, was ik blij dat ik samen met Bea Oude Mulders 
de vicaris mocht assisteren. De goede week kwam er aan en normaal gesproken 
heeft de Tienergroep haar fruitmandjesactie; dit hebben we niet doorlaten gaan, 
maar daarvoor in de plaats hebben de tieners een paasgroet gemaakt voor oude-
ren uit de parochie die in verzorgings- of verpleeghuizen verblijven. De paasgroet 
moesten ze thuis maken en inleveren in de brievenbus van de pastorie. Ikzelf heb 
zorgedragen voor de verspreiding. Het werd een groot succes.

Witte donderdag, Goede Vrijdag 
en de Paasvieringen: het werden 
hele mooie ingetogen vieringen. De 
paaswake en de paasvieringen wer-
den zelfs muzikaal ondersteund. 
Het was erg mooi, ondanks dat 
het maar een klein groepje was. 
Ook de vrijwilligers uit de locatie 
van St. Jozef hebben meegedaan 
met de vieringen rondom Pasen en 
zo was goed te merken dat we 1 
parochie zijn. Maar goed, we gingen 
ook na Pasen gewoon door met 
online vieren en daardoor werden 

de geplande tienergroepactiviteiten 
in de wacht gezet. Maar Annette 
zou Annette niet zijn als ze samen 
met mede-coördinator Michel de 
tieners opzocht en hen verraste 
met een warm hart. Dit werd erg 
gewaardeerd en het was ook mooi 
om te doen. Hemelvaart naderde 
en we kregen nieuwe protocollen 
van de bisschoppenraad, eindelijk 
mochten we weer samen vieren, 
wel met 30 personen. Het begin is 
er…. Een hoogtepunt was 14 juni, 
Sacramentsdag, wat is er mooier 

om dan weer de communie te mo-
gen ontvangen. 

Een ander hoogtepunt voor mij 
was de afsluiting van een bewogen 
Tienergroepjaar. Ik wilde het toch 
afsluiten en samen met Michel heb-
ben we iets bedacht waar iedereen 
iets aan had.

Eerst even met elkaar gepraat en 
daarna sport en spel in de tuin van 
de pastorie en ook de inwendige 
mens werd niet vergeten. Ook heb-
ben we plannen gemaakt voor de 
eerstvolgende tiener/m25 avond 
en maar hopen dat het allemaal 
doorgaat.

Ikzelf heb de hele periode als zeer 
waardevol gevonden, we hebben 
elkaar op een heel andere wijze 
gevonden, en nu heb ik elke dag 
een positief gevoel over de wijze 
waarop wij met elkaar samenwer-
ken. Ondanks dat het virus nog on-
der ons is en we goed de regels op 
moeten volgen zie ik de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.

Hartelijke groeten,
Annette ter Ellen

WJD@Home
Wereldjongerendagen

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen van vrijdag 29 tot en met 
zondag 31 januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op 
Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst 
gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de 
Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met 
ruim honderd deelnemers een groot succes en krijgt nu dus 
een vervolg.

De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de 
vlag van JongKatholiek en zijn voor jongeren van 15 jaar 
en ouder. Het thema is van paus Franciscus en is een van 
de thema’s op weg naar de internationale Wereldjon-
gerendagen in Portugal (2023): ‘Richt u op. Ik stel u aan 
tot getuige van wat u gezien hebt.’ Deze tekst komt uit 
de Handelingen van de apostelen (Handelingen 26, 16).

Wat hebben we gedaan in lock-down en hoe starten 
we weer langzaam op

WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met 
zondag 31 januari 2021
Na de zomer volgt informatie over aanmelding.
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Jongeren 

Wij, de jongeren van Young Faith uit Twente, voelen ons 
vereerd dat het Jong Aartsbisdom aan ons heeft gevraagd 
om dit jaar de opening van het seizoen te organiseren. Onze 
ervaring is dat de activiteiten van het Jong Aartsbisdom al-
tijd ontzettend gezellig  en inspirerend zijn. Wij hebben er 
dan ook heel veel zin in en hebben natuurlijk volmondig JA 
gezegd tegen de uitdaging om deze dag net zo speciaal te 
maken als andere jaren.

De openingsactiviteit zal plaatvinden op zondag 27 sep-
tember. Deze datum is onder voorbehoud in verband 
met de ontwikkeling van Covid-19. We zijn druk bezig 
met de planning, maar kunnen nu al beloven dat het een 
super leuke dag wordt!

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en lijkt het je leuk om deze 
dag bij te wonen of wil je meer informatie? 
Je kunt je opgeven en je vragen stellen via: 
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Openingsactiviteit Jong Aartsbisdom in Almelo
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St.-Georgius

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
S.C.M. (Anneke) van Vilsteren - Deterd
Voorzitter, tel. 33 02 81 / 06 181 875 11,
annekevanvilsteren@hotmail.com 
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49, 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com 
J.H. (Hans) Kienhuis 
Lid, mobiel 06 154 620 79 / 06 126 626 72
h.kienhuis@outlook.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
A.J. (Thea) Löwik
Lid, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Agenda

Zondag 27 september 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Donderdag 1 oktober 19.30 uur
Bestuursvergadering 
Donderdag 15 oktober 10.00 uur
Redactievergadering 
Woensdag 21 oktober 19.30 uur
Liturgisch beraad
Zondag 25 oktober 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Donderdag 5 november 19.30 uur
Bestuursvergadering
Zondag 22 november15.30 uur
Muziek en Sfeer

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

Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek
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: 06 154 620 79 / 06 126 626 72
email: h.kienhuis@hetnet.nl

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk, 
Rabobank: NL75RABO0102105561
B. Vlaskamp
Beheerder kerkbijdrage St. Georgius
georgius.kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

St.-Georgiusbasiliek



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      18

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, tel.: 868737, 
fam.harmsel@gmail.comE-mailadres St.-Jozefkerk

jozef.locatie@stjorisparochie.nl

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.

Agenda

Sam’s Kledingactie
Zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
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
Boeken in- en verkoop (bij goed weer)
Elke zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 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 secre-
tariaat.

St.-Jozefkerk
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Overledenen van de St. Jorisparochie

In memoriam

Mw. Henriëtte Theodora Claus - Veldhoven 
Geboren 6 maart 1929 te Nijmegen
Overleden 11 februari 2020 te Almelo
Weduwe van Johann Mathias Claus.

De herdenkingsdienst was op Maan-
dag 17 februari 2020 om 13.30 uur in 
uitvaartcentrum Vredehof Almelo met 
aansluitend de begrafenisplechtigheid 
op de R.K.-begraafplaats Almelo.

Maria Aleida (Marie) Geugies - Reinders, 
Geboren op 9 februari 1929 te Tubbergen
Overleed op 16 februari 2020 te Almelo.

Sinds 15 april 1999 weduwe van Antoon Geugies. Ze 
werd geboren op 9 februari 1929 te Tubbergen. Ze 
overleed op 16 februari 2020. Op vrijdag 21 februari 
hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Eu-
charistieviering in de St. Jozef kerk te Almelo, waarna 
we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats 
bij Pa en Gerrit op de R.K. begraafplaats aldaar. Ma is 
opgegroeid in de Weiteman als tweede dochter in een 
groot gezin, waar ze een mooie jeugd heeft doorge-
bracht. Begin jaren 50 ontmoette ze pa en trouwde op 
23 juni 1956. Ze kregen samen 3 kinderen: Gerrit, Sinie 
en Johan. In 1981 kwam daar hun schoonzoon Benno bij.
Ze werden opa en oma van 2 kleinkinderen: Stefanie en 
Bas. Ze was voor ons allemaal een lieve en zorgzame 
moeder en oma. Ma had een opgewekt karakter en 
altijd wel haar woordje klaar met veel flauwekul. Ze was 
een grote steun en toeverlaat voor haar gezin, maar ook 
zeker voor de familie. Als iemand hulp nodig had, was ze 
er! Ze hield van gezelligheid en was gastvrij. Altijd stond 
de koffie klaar en wie heeft niet haar eigen gebakken 
cake geproefd. Altijd zei ze: ”Blief toch nog efkes, ie 
hebt de tied nog wa”. Veel verdriet heeft ze gehad na 
het overlijden van pa in 1999 en Gerrit in 2005. Dat was 
een grote klap voor haar en ze was dagelijks te vinden 
op het kerkhof. Ma was een goed gelovige vrouw, iedere 
zaterdag had ze haar vaste plekje in de kerk. Ze had een 
sterke levenswil en een groot geloof en vertrouwen in 
God. Jaarlijks bezocht ze Kevelaer en ging een paar keer 
naar Lourdes waar ze veel moed uit putte. Tot februari 
2016 ging ze op de fiets nog overal naar toe, haar fiets 
was haar vrijheid. Toen brak ze haar heup waarna het 
lopen steeds moeilijker werd en er ook nog Alzheimer 
werd geconstateerd. De zorg voor de kinderen en 
kleinkinderen veranderde in de zorg voor haar. Het 
was voor haar en iedereen om haar heen moeilijk, want 

wij verloren langzaam onze moeder en oma, maar ze 
bleef aan de Ootmarsumsestraat wonen. Als je aan haar 
vroeg hoe het ging zei ze altijd: “Ik bin goot te pas, kan 
nig better.

Het overlijden is ontzettend moeilijk voor ons allemaal, 
maar wij vertrouwen erop dat het voor haar een verlos-
sing is om weer samen te zijn met hen die haar in geloof 
zijn voorgegaan.

Lieve ma en oma
We hielden van je
We houden van je
We zullen altijd van je houden.

Johanna Jacoba Theodora (Ans) 
Hormes - Rutten
Geboren op 26 oktober 1947 te Wijchen
Overleden op 6 maart 2020 in Almelo.

Ans woonde met haar man Jos aan de Geert 
Grootelaan in Almelo. Voorzien van de laat-
ste sacramenten is Ans op vrijdag 6 maart 
op 72 jarige leeftijd overleden. De plechtig 
gezongen uitvaartviering vond plaats op 
donderdag 12 maart 2020 in de St.-Georgius-

basiliek, waarna de crematieplechtigheid volgde in het 
crematorium “Twente” in Almelo.

Laten we bidden dat Ans nu rust bij God mag vinden en 
dat zij in onze harten verder mag leven.

Zoals een bloem zo is ‘t leven
‘t begin is teer en klein
de één die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is ‘t geheim van ‘t leven
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Overledenen van de St. Jorisparochie

Agnes Maria Tiehuis - Strikker
Geboren op 22 december 1934 te Almelo
Overleden op 27 maart 2020 in Almelo
Sinds 12 juni 2017 weduwe van Johannes Hermanus 
Tiehuis.

Agnes woonde aan de Deldensestraat in Almelo. Op 
vrijdag 27 maart is zij op 85 jarige leeftijd overleden. Op 
woensdag 1 april hebben we vanuit de St.-Georgiusba-
siliek afscheid van haar genomen, waarna de begrafenis 
volgde op de R.K.-begraafplaats in Almelo. Met de tekst 
op het gedachteniskruisje Agnes Tiehuis-Strikker wordt 
zij in de St.-Georgiusbasiliek herdacht.

Moge de Heer haar opnemen in het hemels paradijs.

Herman Stephanus Maria (Herman) 
ter Haar
Geboren op 25 december 1929 te Almelo
Overleden op 30 maart 2020 in Almelo.

Herman ter Haar is geboren op Eerste 
Kerstdag 1929. Zijn jeugd bracht hij 
door in Almelo aan de Sluiskade NZ 
72. Herman doorliep het Lyceum in 
Oldenzaal en werd kandidaat-notaris 
in Zwolle. Na het behalen van zijn uni-
versitaire graad in 1966 werd Herman 

benoemd tot notaris in Almelo. Hij had zijn kantoor aan 
de Wierdensestraat en stond in die tijd bekend als de 
katholieke notaris. Herman hield van zijn werk. Hij was 
toegankelijk en sprak Twents met zijn cliënten, waarvan 
hij de families vaak kende. Herman trouwde in 1968 
met Lien Berendsen uit Haaksbergen. Ze kregen drie 
kinderen, Mieke, Hans en Annet. In 1978 verhuisde het 
gezin naar de Sluiskade NZ 86, waar Herman en Lien 
uiteindelijk ruim veertig jaar woonden. Herman had veel 
aandacht voor zijn familie en voor de tuin, waarvoor hij 
een grote liefde koesterde. Na zijn pensioen werd hij 
bedreven in het houtsnijden en voelde hij zich thuis bij 
de Probus Club. Herman en Lien kregen samen drie 
kleinkinderen. In de laatste periode van zijn leven nam 
zijn energie af. Hij genoot vooral van kleine dingen en 
behield in zijn kwetsbaarheid zijn kenmerkende humor. 

Herman en Lien verhuisden vorig jaar naar de Eshorst, 
waar Herman na een kort ziekbed in alle rust is overle-
den. Herman is op 3 april na de plechtige uitvaartviering 
in de St. Georgiusbasiliek, begraven op de R.K. begraaf-
plaats te Almelo.

Moge hij nu rusten in vrede.

Gerrit Verstege
Geboren op 3 september 1925 te Zwolle
Overleden op 21 april 2020 in Almelo
Sinds 23 december 2008 weduwnaar van 
Maria Apolonia Cornelia Verstege - Volwater.

In de avond van dinsdag 21 april 2020 is 
de heer Gerrit Verstege op 94,5 jarige 
leeftijd na een kort ziekbed overleden 
in zijn kamer in Hoog Schuilenburg.
Gerrit werd op 3 september 1925 ge-
boren in Zwolle als zoon van een slager. 
Hij groeide als enig kind op en haalde 

in de oorlogsjaren zijn HBS-diploma. De gevaren en 
spanningen tijdens de oorlog, waaronder de gedwongen 
Arbeitseinsatz in Brabant, Drenthe en Overijssel, riepen 
levensvragen op. Via een katholieke vriendin bracht hij 
uiteindelijk een eerste schuchter bezoek achterin een 
katholieke kerk en heeft hij, zoals hij later vaak zei, 
nooit meer een zondag overgeslagen. Door de Paters 
Dominicanen onderricht werd hij juni 1946 in Zwolle 
gedoopt (doopnaam: Dominicus). Hij ontving tijdens de 
militaire dienst in juni 1947 in Leeuwarden het Vormsel 
(vormnaam: Franciscus). Na zijn diensttijd leerde hij op 
een verzekeringskantoor in Zwolle Miep Volwater ken-
nen. Zij trouwden eind 1952 voor de wet om op 13 april 
1953 in de Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopneming 
(Peperbus) in Zwolle voor de kerk te trouwen. Ver-
volgens vestigden zij zich vanwege het werk (Belasting-
dienst) en woning (Derk Smoeslaan) in Almelo, waarna 
ze daar op diverse adressen gewoond hebben. Hier 
werden 2 zoons geboren. Via avondstudie behaalde hij 
het diploma van registeraccountant en werd uiteindelijk 
adjunct-accountant bij de Belastingdienst, kantoor Al-
melo. In 1988 ging hij met vervroegd pensioen. Hij was 
steeds kerkelijk actief, o.a. in de oprichtingsperiodes van 
St. Jozefkerk en St. Christoffelkerk en bij het Oecume-
nisch Beraad alhier. Hij hielp privé veelvuldig en tot op 
hoge leeftijd mensen met hun financiën en belastingen. 
Daarnaast deed hij veel aan genealogisch onderzoek: 
hij zocht naarstig familiegeschiedenissen van wie hij ook 
tegen kwam uit.

De zorg voor zijn vrouw, vanwege haar verslechterende 
gezondheidsomstandigheden, heeft hij vol overgave op 
zich genomen. Hij kreeg zelf hartproblemen. Na het 
overlijden van zijn vrouw in 2008 namen geleidelijk ook 
zijn eigen activiteiten af. Vanaf 2017 werd Hoog Schui-
lenburg zijn nieuwe en laatste thuis.
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Overledenen van de St. Jorisparochie

Maria Susanna Theresia (Marie) 
Löbker-Oude Booyink
Geboren op 19 september 1927 te Saasveld
Overleden op 23 april 2020 in Almelo
Sinds 24-2-2018 weduwe van Ben Löbker.

Onze lieve moeder, oma en overgroot-
moeder is na een kort ziekbed op 23 
april 2020 in het ZGT-ziekenhuis in 
haar woonplaats overleden. We heb-
ben haar na een mooie uitvaartdienst 
bij pa begraven op het R.K. kerkhof te 
Almelo. Hoe kreeg opa Oude Booyink 

het voor elkaar de vrede te bewaren met 5 dochters. 
Ma zal ongetwijfeld hebben geholpen want ze was goed 
in bemiddelen: ze had een hekel aan ruzie en was er een 
ster in om ons kinderen te souffleren wat we moesten 
doen en wie we nog moesten bellen. Het zakelijke in-
stinct van huis uit kon ze goed gebruiken bij het runnen 
van een kruidenierswinkel die later werd verbouwd tot 
supermarkt. Daar zwaaide ze de scepter en liet zich 
door niemand wat vertellen: ongewenste vertegen-
woordigers werkte ze de deur uit en was streng voor 
het winkelpersoneel. De keuringsdienst van waren 
had aan één blik genoeg om te zien dat de winkel niet 
schoner kon. Het poetsen van het huis werd noodge-
dwongen nogal eens aan tantes overgelaten. Nadat pa 
en ma met de winkel gestopt waren leerden we haar 
kennen als oppasoma die ook nog eens schoonmaakte 
en onze kasten reorganiseerde. Ze speelde rummikup-
pen met de kleinkinderen en was creatief in handwer-
ken. Ze zorgde niet alleen goed voor de kinderen en 
kleinkinderen maar ook voor pa die daardoor 95 jaar 
kon worden. Haar grootste wens was in het onderwijs 
te gaan werken maar de 2e W.O. gooide roet in het 
eten; ze was thuis nodig in de huishouding. Niet toevallig 
dus dat twee van haar kinderen in het onderwijs terecht 
kwamen. De dood van pa twee jaar geleden trof haar 
enorm. Zo lang samen en dan alleen achterblijven.

Nu moeten we afscheid van haar nemen en zullen haar 
herinneren als een zorgzame gedreven vrouw. Door 
de coronacrisis is dat afscheid anders verlopen dan ze 
had verdiend. We zullen echter de herinnering aan haar 
koesteren en doorgeven wat we van haar hebben ge-
leerd. Bedankt ma.

Fam. Löbker

Wesselina Wilhelmina (Lidy) 
Scholten - Brummer
Geboren op 18 april 1933 te Almelo  
Overleden op 17 mei 2020 in Almelo  
Sinds 2010 weduwe van Herman Josef Scholten.

Het zijn crisisjaren, maar in het juwe-
liersgezin aan de Grotestraat waar 
Lidy’s wieg staat, gaan de zaken goed. 
Lidy is een nakomertje. Ze is gek op 
haar ouders en wordt door hen, iets 
te veel naar de zin van haar broer en 
zussen, op handen gedragen. Ze heeft 

een gezellige jeugd. Na de ULO wordt ze apothekers-
assistente, het vak dat ze tot haar pensionering met 
plezier en met groot gevoel voor verantwoordelijkheid 
uitoefent. Ze is lid van de vakbond en strijdt voor een 
betere positie voor de assistenten. In de apotheek staat 
ze model voor het vak en voor haar smaak en gevoel 
voor mode. Na de dood van vader verhuist Lidy in 1957 
met moeder naar de Sillevislaan, waar zij nog maar kort 
samen leven. Ze ontmoet Herman Scholten de jongste 
zoon van een familie uit Delden met vergelijkbare ach-
tergrond. Ze trouwen in 1964 en blijven tot hun verdriet 
kinderloos. Hun leven was niet makkelijk. Ze zoeken en 
krijgen steun van de familie. Met Herman en vrienden 
op vakantie, fietsen, wandelen, skiën en tennissen doen 
haar goed. Herman heeft zware laatste jaren, voor Lidy 
is het pijnlijk de zorg aan anderen te moeten over laten. 
Lidy ontvangt graag neven en nichten, in haar gezellig 
ingerichte huis en mooie heide tuin. Ze is nieuwsgierig 
en luistert naar wat hen bezig houdt. Politiek, de krant, 
de actualiteit, Lidy wil niks missen en is bij de tijd. Lidy 
heeft hechte vriendschappen waarvan velen haar te 
vroeg ontvallen. Ze is kritisch over zichzelf en blaakt niet 
van zelfvertrouwen, wel bewondert ze anderen. Lidy is 
ten diepste een lieve zachtaardige, bescheiden vrouw 
die vriendelijk en belangstellend is naar anderen en altijd 
in voor een praatje. 

De controle over haar leven en haar zelfstandigheid, haar 
autoritjes, haar tennissen, de bezoekjes aan Herman en 
Lien, Til en Clemens: ze moet er langzaam afscheid van 
nemen. Vanaf 2018 woonde Lidy in Huize Friso, waar ze 
op mopperde, tegelijkertijd had ze het er fijn door de 
liefdevolle aandacht. Een val wordt haar noodlottig, kort 
daarna overlijdt ze rustig. 
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Gradus Hendrikus Georgius (Gerrit) 
de Vries
Geboren op 5 januari 1935 te Almelo
Overleden op 29 mei 2020 in Almelo
Weduwnaar van Rie de Vries - Kleinsman.

Gerrit woonde aan de Roskamstraat 16 in Almelo. Op 
vrijdag 29 mei is hij op 85 jarige leeftijd overleden. Op 
donderdag 4 juni hebben we tijdens een gebedsdienst in 
de familiekamer van het crematorium “Twente” afscheid 
van hem genomen, waarna aansluitend de crematie 
volgde.

Moge hij rusten in vrede.

Johannes Bernardus (Jan) Kruijs
Geboren op 16 februari 1949 te Groessen (gem. Duiven)
Overleden op 7 juni 2020 in Almelo.

Jan woonde aan de Roskamstraat 78 in Almelo. Op 
zondag 7 juni 2020 is hij op 71 jarige leeftijd in zijn wo-
ning aan de Roskamstraat overleden. Op vrijdag 12 juni 
hebben we tijdens een samenkomst in het crematorium 
“Twente” afscheid van hem genomen, waarna aanslui-
tend de crematie volgde.

Moge hij voor eeuwig rusten in de Palm van Gods hand.

Petrus Johannes Maria (Piet) Arts
Geboren op 23 augustus 1934 te Vroomshoop
Overleden op 11 juni 2020 in Almelo.

Levensloop van Piet Arts
Piet was het oudste kind van een gezin 
bestaande uit één zoon en vijf dochters. 
Tijdens zijn jeugd was hij misdienaar in 
de kerk. Tijdens WOII was hij samen 
met meerdere misdienaars in de kerk 
toen er voor de kerk een groot schip 

werd gebombardeerd. Alle misdienaars doken toen weg 
onder het altaar. De lagere school doorliep hij in Geer-
dijk. Daarna ging hij naar de Mulo in Almelo, waarna hij 
circa 2,5 jaren bij zijn vader op kantoor heeft gewerkt. 
Daarna ging hij naar de Kweekschool in Baarle-Nassau. 
Na de Kweekschool gaf hij eerst in Ommen, daarna in 
Azelo les; tenslotte heeft hij in Bornerbroek lesgegeven 
tot aan zijn pensioen. Piet leerde Thea begin jaren ‘60 
kennen tijdens de Kweekschooltijd in Baarle-Nassau. 
Piet en Thea hebben een aantal jaren verkering gehad. 
Op 3 november 1964 trouwden Piet en Thea en gingen 
zij wonen in Almelo. Een hobby van Piet was vliegtuigen. 
Samen met een aantal mannen heeft hij een Spitfire ge-
restaureerd. Een Merlinmotor hebben ze ingebouwd in 
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de Spitfire. Dit vliegtuig werd uiteindelijk vliegwaardig 
gekeurd en later is deze Spitfire ter beschikking van 
aan de Nederlandse luchtmacht gesteld! Een andere 
hobby van Piet was astrologie. Hij kon uren kijken naar 
de sterren. De kookhobby startte na zijn pensionering 
toen Thea hem op kookles had gestuurd. Piet was jaren-
lang koster bij St.- Georgiusbasiliek in Almelo. Na zijn 
pensionering volgden Piet en Thea de EHBO opleiding. 
Sindsdien vormden zij samen een team bij diverse eve-
nementen in Almelo. 

Onverwachts kwam het einde in zicht: op maandag 8 
juni ging Piet met een loeiende sirene naar het zieken-
huis. In het bijzijn van enkele naasten is Piet op 85 jarige 
leeftijd rustig ingeslapen op donderdag 11 juni 2020 in 
het ziekenhuis in Almelo.

Moge hij nu rust vinden in Gods Koninkrijk van liefde en 
vrede.

Gesina Josephina (Siny) Löwik - Vrerink
Geboren op 20 april 1926 te Tubbergen
Overleden op 20 juni 2020 in Almelo
Weduwe van Löwik, Bernardus Reinier Gerhardus.

Onze moeder, was een vrouw, die al-
tijd voor iedereen klaar stond en voor 
wie geen moeite teveel was om hulp of 
ondersteuning te geven. Kleren naaien 
en verstellen was haar lust en leven. 
Menigeen heeft gelopen met kleding, 
die door haar vingers zijn gegleden. 

Moeder van drie kinderen, waar ze zielsveel van hield. 
Ze was erg toegewijd aan het gezin en het was dan ook 
een groot verlies om afscheid te moeten nemen van 
haar man, onze vader. Onze moeder was een betrok-
ken moeder, die altijd voor haar kinderen klaar stond. 
De klein- en achterkleinkinderen omarmde ze met veel 
liefde en bakte voor hen haar beroemde pannenkoeken. 
Onze moeder heeft een groot netwerk opgebouwd van 
allemaal lieve mensen, met wie ze zich nauw verbonden 
voelde. Veel heeft zij gedaan aan liefdadigheid, de kerk, 
Zonnebloem, Lourdes, niets was haar teveel. Ook heeft 
ze nog een bestuursfunctie in de woningstichting gehad.
Na een rijk en welgevuld leven hebben we uiteindelijk af-
scheid van haar moeten en kunnen nemen. Dit is geheel 
gebeurd op een manier zoals ze zelf wilde.
  
Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten.
Ik voel nu dat er ’n diepe stilte komt,
in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
Telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
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Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog steeds duidelijk aan.

Elisabeth Geertruida (Elly) Sanders
Geboren op 24 april 1930 te Almelo
Overleden 2 juli 2020 in Almelo.

Elly woonde aan de Roskamstraat 6 in Almelo. Op vrijdag 
2 juli 2020 is zij op 90 jarige leeftijd in haar woning aan 
de Roskamstraat overleden. Op vrijdag 10 juli hebben 
we tijdens een uitvaartplechtigheid in de St.-Georgius-
basiliek afscheid van haar genomen, waarna de crematie 
volgde in het crematorium “Twente” in Almelo.

Moge de Heer haar in al Zijn heerlijkheid opnemen.

Riky Gasthuis-Langeveld
Geboren op 1 november 1938 te Almelo
Overleden op 31 juli 2020 in Almelo.

Mama werd geboren op 01-11-1938 in 
Almelo als vierde en jongste kind in 
het gezin. Zelf zei ze altijd dat ze een 
kind van de zon was. Ze hield erg van 
het buitenleven. In 1963 trouwde ze 
met Bertus Gasthuis. Samen kregen ze 
drie kinderen, Peter, Karin en Esther. 

Mama hield van gezelligheid, graag met een hapje en een 
drankje. Een middagje, een dag, maar het liefst week-
endjes weg met haar gezin en later ook met haar klein-
kinderen vond mama leuk. Hoe groter de groep, hoe 
beter. Nadien vertelde ze aan iedereen hoe leuk het was 
geweest. Mama was, net als papa, actief als vrijwilligster 
bij de kerk. Dat deed ze graag. Toen drie jaar geleden 
papa overleed werd haar leven anders. Het alleen zijn 
vond ze niet fijn, ze kon daar moeilijk mee omgaan. Zij 
werd geplaagd door problemen met haar gezondheid 
waardoor zij al gauw niet meer zelfstandig kon wonen. 
Veel lichamelijk ongemak moest ze ondergaan, maar 
wonder boven wonder, mama kwam er steeds weer 
bovenop. In korte tijd verhuisde ze van zelfstandig wo-
nen naar een aanleunwoning, en daarna naar het woon/
zorgcentrum Friso, waar ze volledig in zorg was. Hier 
fleurde ze weer wat op. Met veel plezier deed ze mee 
aan allerlei activiteiten met de bewoners. Sjoelen, bingo, 
koersbal of bloemschikken, overal genoot ze van. Vaak 
kwam ze met een prijsje thuis, en dan hadden wij weer 
een koekje bij de koffie. Elke avond voor het slapen gaan 
dronk ze een glaasje rode wijn. Zo zag haar dag eruit. In 

Maart dit jaar kwam heel Nederland in een ‘lockdown’ 
door het coronavirus. Ook bij zorgcentrum Friso ging 
de deur op slot. Geen bezoekjes van familie, geen spel-
letjes, geen gezamenlijk ontbijtje op zondagmorgen, 
geen hapje eten of een advocaatje in het restaurant, niks 
meer. Ook geen fysiotherapie na een valpartij waarbij 
mama haar schouder brak. En zelfs de jaarlijkse reünie 
van de basisschool, waar mama altijd enorm naar uit-
keek, kwam te vervallen. Een vreselijke tijd voor haar. 
Deze maatregelen hebben mama geen goed gedaan. 
Haar gezondheid ging erg achteruit. De eenzaamheid, 
angst en benauwdheid bepaalden haar leven en ondanks 
haar geloof in God kon mama dat leven moeilijk loslaten. 
Het werd ondragelijk. Gelukkig konden de kleinkinde-
ren de afgelopen week allemaal nog een keer op bezoek 
komen en kon mama nog een keer naar buiten, een laat-
ste rondje in de rolstoel wandelen door het park samen 
met haar kinderen. “Het is op, ik kan niet meer...”

Op 13 juli, nadat zij kerkelijke zegen kreeg, is mama 
overleden. Ze werd 81 jaar. Eindelijk rust.

Dag Mam, dag Oma...

Henricus Franciscus Joseph Hennie 
Oude Kotte
Geboren op 10 maart 1934 te Almelo
Gestorven op 16 augustus 2020 in de Weijdehof te 
Almelo
Echtgenoot van Jo Oude Kotte-Bulthuis (in liefdevolle 
herinnering 9 januari 2014).

Pa groeide op samen met 3 broers en 
2 zussen in Almelo waar hij een goede 
jeugd genoot. Na de lagere school ging 
hij naar de ambachtsschool om huisschil-
der te worden. Pa leerde ma kennen op 
de dansvloer. Na twee jaar verkering 
trouwde hij met zijn Jo in Rijssen op 

14 februari 1957. Ze woonden 4 jaar in Breukelen. Vier 
dochters werden geboren, Annie en Joke in Breukelen 
en Francis en Ria in Almelo. ”Ik ben gezegend onder de 
vrouwen” sprak pa over zijn lieve Jo met zijn vier doch-
ters. Pa was een vader met een hart van goud, hard-
werkend, eerlijk, direct, open, zorgzaam, meelevend. 
Klaarstaan met woord en groot gebaar. Eenvoud was 
zijn grootste kracht. Een lach en gevoel voor humor, ook 
al was er pijn en verdriet. Pa was een mensen-mens. Pa 
was bijna 57 jaar getrouwd met zijn lieve Jo. Hij regelde 
veel voor zijn gezin. Jarenlang vol overgave mantelzorger 
voor ma, hij cijferde zichzelf weg. Hij verliet Buurstede 
voor ma en ging wonen in de Weijdehof, tot zijn grote 
verdriet stierf ma plotseling, pa bleef alleen achter. Her-
inneringen om te koesteren; Door zijn 9 kleinkinderen 
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Lourdesgroep Almelo

Zoals u waarschijnlijk al weet zijn alle lourdes-reizen voor dit bijzondere jaar 2020 
geannuleerd. Wij zijn daar als lourdes-groep ontzettend teleurgesteld over, maar 
de gezondheid van de mensen staat voorop! Wij zijn erg blij dat u ons dit jaar 
wel bent blijven steunen door middel van de flyer-collecte en andere giften op ons 
banknummer in plaats van de huis aan huis collecte, onze dank is groot.

Wij kunnen dan ook uitzien naar 
een bijzonder 2021 waarin wij ho-
pen met veel mensen naar Lourdes 
te kunnen gaan. Valide, minderva-
lide en minder draagkrachtigen in 
het bijzonder.

De datums zijn: 
Vliegreis: 19 t/m 24 mei en 11 t/m 
16 september
Busreis: 17 t/m 25 mei 
Nachtbus: 10 t/m 17 september.

Nogmaals dank voor uw steun en 
voor ieder die de flyer-collecte ge-
mist heeft: bank nummer 
NL 27 ABNA 0604056419 
ten name van I. Middelkamp

Blijf goed voor jezelf en voor ande-
ren zorgen!

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de 
keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, 
met als thema: Toekomst. 

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar 
geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart 
zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in 
de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk. 
Vanwege de corona maatregelen kunnen hier maximaal 
50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half septem-
ber kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar 
het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 
053-5381304. 
Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, 
boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kun-
nen dit jaar geen doorgang vinden.
Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt deze 
Eucharistieviering live uitgezonden. Meer informatie 
hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden 

zijn op de website van parochie Maria Vlucht: https://
www.mariavlucht.nl/ Dit geldt ook voor de vieringen 
van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven 
door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl 
en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 
5,- over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 
t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart 
Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het paro-
chie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, 
uw intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten opsteken. 
Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 
voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over 
te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. 
W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw 
keuze voor de kaars en uw intentie. 

en zes achterkleinkinderen was hij een trotse “oude”opa. 
Kevealear, Banneux, Wittem en Lourdes zelfs drie keer 
bezocht. Juni 2011 met zijn lieve Jo was speciaal. Zingen 
in de bedevaarttrein” te Lourd op de bergen”. Zingen 
leerde hij in het koor van de St. Jozefkerk. Vakanties op 
Rolduc, uit eten, huwelijksjubileums met dankbaarheid 
gevierd. Met bloeiende planten was hij druk mee op zijn 
balkon, vooral de zonnebloemen, ze groeiden bijna de 
hemel in. Zijn 85ste verjaardag werd groots gevierd. Zijn 
wens…naar Kevelaer…ons laten zien waar hij regelmatig 

met ma was geweest, mogelijk gemaakt met vrijwilligers 
WensAmbulance Oost-Nederland. Pa heeft genoten, 
achterkleindochters Jet en Tess staken kaarsjes met opa 
aan; dichtbij Maria in de basiliek zong pa ‘God groet u 
zuivere bloeme’.

Op 24 augustus hebben we hem na de gezongen uitvaart 
begeleid naar zijn laatste rustplaats bij zijn innig geliefde 
vrouw op het R.K. kerkhof te Almelo.

Zou u graag mee willen?
Neem contact met ons op en we 
kijken samen met u naar de moge-
lijkheden.

Ida Middelkamp:  06-125 128 27
Lidy Wolthuis:  06-204 834 21
Monique Mutter: 06-508 324 88 

Spreekt u de voice-mail in met uw 
naam en telefoonnummer in dan 
bellen wij z.s.m. terug.
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Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor 
de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gam-
bia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven 
beschreven rekeningnummer onder vermelding van 
“Gambia” of u kunt een envelop in de brievenbus doen 
onder vermelding van “Gambia”.

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zondag 18 
oktober, geopend voor stil gebed waarbij de regels van 
het RIVM nageleefd dienen te worden. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half sep-
tember contact opnemen met het parochie centrum van 
de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 
11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. 
Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben kunt u 
contact opnemen met het secretariaat: 
i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Paus opent noodfonds vanwege coronacrisis

Paus Franciscus heeft bij de Pauselijke Missiewerken (Missio) een noodfonds in-
gesteld voor hulp aan de mensen en lokale geloofsgemeenschappen die getroffen 
zijn door het coronavirus. Het noodfonds zal gebruikt worden ter ondersteuning 
van de geloofsgemeenschappen in de ruim 1100 missiebisdommen die de gevol-
gen van het coronavirus hard zullen voelen. Het gaat hier immers om de meest 
kwetsbare mensen.

Menselijk welzijn bedreigd
Kardinaal Tagle, prefect van de 
Congregatie voor de Evangelisatie 
van de Volken, is blij met het nood-
fonds. “Vaak is de Kerk met haar 
evangelische inzet te vinden daar 
waar het menselijk welzijn bedreigd 
wordt. Alleen al in Afrika zijn er 
meer dan 74.000 zusters en 46.000 
priesters die zorgen voor mensen 
in de ziekenhuizen. Daarbij komen 
nog de 2.346 zorgcentra voor de 
ouderen en kwetsbaren en de ruim 
45.000 basisscholen waar de Kerk 
meer dan 19 miljoen kinderen on-
derwijs geeft. In veel plattelandsge-
bieden zijn zij vaak de enigen die de 

gezondheidszorg en het onderwijs 
dragen.”

Gods liefde
Aartsbisschop Giampietro Dal 
Toso, president van de Pauselijke 
Missiewerken wereldwijd, verdui-
delijkt: “Met dit fonds willen we de 
evangelische aanwezigheid van de 

Kerk wereldwijd ondersteunen. 
Door het verkondigen van het 
evangelie en door praktische hulp 
via ons grote netwerk, kunnen we 
laten zien dat niemand in deze crisis 
alleen is. Zoveel mensen die lijden, 
zoveel mensen die niemand hebben 
om voor hen te zorgen: laten wij 
hun Gods liefde tonen.”

Help mee
Paus Franciscus heeft een begin ge-
maakt met het noodfonds door een 
schenking van 750.000 dollar. Hij 
vraagt iedereen die de mogelijkheid 
heeft om te helpen, een bijdrage 
te storten in het noodfonds via de 
Pauselijke Missiewerken (Missio) in 
elk land. Ook in Nederland.

Geef uw bijdrage op: 
NL93 INGB 0000 0087 25 t.n.v. 
Missio PMW met de omschrijving: 
Coronafonds

Allerheiligen/Allerzielen

Allerheiligen is een christelijke feestdag - jaarlijks op  
1 november - waarop alle heiligen (ruim honderddui-
zend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden 
vereerd en herdacht. Een heilige is een titel die in het 
christendom wordt toegekend aan overleden personen 
die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.
Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. 

Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen 
herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen 
waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen 
dood en leven na de dood aan de orde komen.
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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.

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
Secretariaat
Anita Meupelenberg 

Bezorging 
St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98
St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84  
Voorheen Aalderinkshoek:
Hans Kienhuis tel.: 06-154 620 79 / 06 126 62 672

Kopij Noorderlicht naar:
noorderlicht@stjorisparochie.nl of
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

Eindredactie Noorderlicht
Koos van Leeuwen, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl

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

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt 
in 2020 uit: 
4e uitgave: weekend 21 november - 22 november

Aanleverdata van kopij vóór: 
15 oktober 2020
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Beeld van Maria in de Georgiusbasiliek

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 
stukken 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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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
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De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
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EN EEN BETROUWBARE 
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Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

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

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

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

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

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

De werkwereld verandert in een hoog 
tempo, wij veranderen mee. 

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?


