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Noorderlicht
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Kerstmis 2020, alles is anders
Ondanks alle onzekerheid, we zijn in Gods hand

Jongerendag Aartsbisdom in Almelo
Jongeren hebben ervaren hoeveel vreugde de levende kerk brengt

Hoe gaat het met het dak van de Sjors
Wekenlang is het druk rond de basiliek

Overledenen St. Georgius en de St. Jozef
Zij werden herdacht op 2 november, Allerzielen

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef

Dit paro ch ieblad is mede mogel ijk gema a kt door:

Jo Leloux

TWEEWIELERS
De zaak waar u zich nog klant voelt

Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.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.

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

A lgemeen
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

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 echter 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

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 gastvrouwen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com

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 andere 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.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten
bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter
gedachtenis een plaquette. De tarieven van de bewaartijd (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
Bijzetting in het columbarium

Voor overlijden en uitvaart de heer
H. Kienhuis, telefoon 06 1266 26 72
Voor pastorale hulp
06 8379 6183 ofwel 06 1266 2672

Op 20 juni overleed Tony Conrads. In september is
zijn urn in het columbarium van de St.-Georgiusbasiliek
bijgezet. Hij werd geboren op 14-1-1942 te Leverkusen.
Hij was de echtgenoot van mevr. H. Conrads-Lucassen.
21 novemb er 2020 t /m 15 ja nu a r i 2021
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A lgemeen
Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins 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 vieringen 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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Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt 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 (0546861184) 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 bankrekeningnummer 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

De redactieleden vannsen u
het Noorderlicht we
fi jne Kerstdagen enling.
een goede jaarwisse

A lgemeen / Liturg ische v ieringen

Verantwoord en veilig naar de kerk
Heeft u of mensen in uw directe omgeving klachten en koorts, hoesten, kortademig, keelpijn, geur- en smaakverlies, braken
diarree/buikpijn? BLIJF THUIS!
Houdt u in de kerk aan onderstaande maatregelen:
• Hoest en nies in de elleboog
• Houd 1,5 meter afstand (Dus niet samenscholen bij
binnenkomst en verlaten van de kerk.)
• Desinfecteer handen bij de ingang;
• Desinfecteer handen vóór de communie
• Zingen niet toegestaan (alleen priester en cantor)
• Gebruik mondkapje
- Verplicht bij binnenkomst en verlaten kerk
- Verplicht tijdens lopen in de kerk.
(Dus ook tijdens het te communie gaan.)
-Advies ophouden gedurende de mis.

Tot slot:
• Toilet is niet beschikbaar
• Deelname vieringen op eigen risico
• Geef een melding aan het secretariaat indien u voor of
na de mis contact gehad hebt met iemand met corona;
email: secretariaat@stjorisparochie.nl
mobiel: 06 3128 2344
	Dit is van belang om het contactonderzoek mogelijk te
maken.
Voor Actuele Regels Kerkbezoek;
zie onze website: https://stjorisparochie.nl

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

Biechtgelegenheid

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 ochtenddan 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.

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse
Eucharistievieringen in de kerk of
op de pastorie.
Of ook op ieder ander moment na
afspraak met vicaris Woolderink.
21 novemb er 2020 t /m 15 ja nu a r i 2021
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Liturg ische v ieri ngen
		

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

Christus Koning (Hoogfeest)

Zaterdag 21 november 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 22 november 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Eerste zondag van de Advent
Lezingenjaar B: Marcus

Zaterdag 28 november 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 29 november 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (Greg.)
Mgr. Woolderink

Tweede zondag van de Advent

Zaterdag 5 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (Greg.)
Mgr. Woolderink

Zondag 6 december 10.00uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Derde zondag van de Advent
“Gaudete”

Zaterdag 12 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 13 december 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Boeteviering
Géén viering
Woensdag 16 december 19.00 uur
		Boeteviering
		
Koorzang (lat./ned.)
		
Mgr. Woolderink
Vierde zondag van de Advent

Zaterdag 19 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 20 december 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink

Kerstmis Hoogfeest
Geboorte van de Heer

Donderdag 24 december 17.00 uur
Kerstviering voor jonge kinderen
Gebedsdienst met zang
Voorgangers: werkgroep Liturgie

Donderdag 24 december 19.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (Lord’s Choir ned.)
Mgr. Woolderink

Donderdag 24 december 21.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Donderdag 24 december 23.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat.ned.)
Mgr. Woolderink

Eerste Kerstdag
Géén viering
Vrijdag 25 december 11.00 uur
		Eucharistieviering
		
Koorzang (Greg.)
		
Mgr. Woolderink
Tweede Kerstdag
St. Stephanus

Zaterdag 26 december 10.00 uur
Géén viering
Eucharistieviering, Koorz. (lat./ned.)				
Mgr. Woolderink

Feest van de Heilige Familie
Géén viering
Zondag 27 december 10.00 uur
		Eucharistieviering
		
Koorzang (ned.)				
		
Mgr. Woolderink
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Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

St.Silvester - Oudjaarsdag

Donderdag 31 december 18.30 uur
Géén viering
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink
			
Nieuwjaarsdag
Géén viering
Vrijdag 1 januari 11.00 uur
Hoogfeest van de Heilige		
Eucharistieviering
Maria, Moeder Gods		
Koorzang (lat./ned.)
		
Mgr. Woolderink

2020...
... 2021

Driekoningen Hoogfeest
Openbaring des Heren

Zaterdag 2 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (Greg.)
Mgr. Woolderink

Zondag 3 januari 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink

Doop van de Heer

Zaterdag 9 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 10 januari 10.00 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat.ned.)
Mgr. Woolderink

Tweede zondag door het jaar
Begin van de Bidweek voor de
Eenheid van de Christenen

Zaterdag 16 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Koorzang (lat.ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 17 januari 10.00 uur
Oec. viering in de Georgiusbasiliek
Onder voorbehoud
Mgr. Woolderink

Doopgelegenheid 2020 - 2021

Personalia

Voor december 2020 en januari 2021 zijn er i.v.m. de corona nog geen doopdatums bekend.

Gedoopt op zondag 20 september 2020
in de St.-Georgiusbasiliek
• Chester G. Pawirodimedjo,
zoon van Sharon de La Motte,
• Floris Opdam,
zoon van Jeroen en Esther Opdam,
• Elise Veneman,
Dochter van Eddie Veneman en Guusta van Ommen,
• Maik Kaja,
zoon van Diaa en Farah Kaja-Qazazi.

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl
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

Gedoopt op zondag 20 september 2020
in de St.-Jozefkerk
Segen Gerezgher Beraki,
dochter van Gerezgher Beraki Testagergis en Mehret
Abraham Gebremichael
Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd
en welkom in de St.-Jorisparochie.
21 novemb er 2020 t /m 15 ja nu a r i 2021
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Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Kerstmis 2020
Een onzeker jaar
Eind oktober zit ik dit artikel te schrijven voor het laatste
nummer van ons parochieblad in 2020. In vele opzichten
misschien wel het meest afwijkende en onzekere jaar
van ons leven!
Op dit moment hebben we juist de eerste viering achter
de rug waar maar 30 mensen toegang hebben en is de
Eerste H. Communieviering in aantocht met alleen de
Eerste Communicanten en hun ouders. Het is allemaal
heel onwerkelijk dit mee te maken! De meeste parochianen moeten weer genoegen nemen met de digitale uitzending via YOUTUBE ST. JORIS ALMELO. Ons
technisch team is opnieuw actief om de uitzendingen te
realiseren, net als in maart-juni van dit jaar. Graag wil
ik ook nu mijn dankbaarheid uitspreken voor hun inzet.
Het loont! 345 mensen hebben naar de Eucharistieviering van 18 oktober gekeken. Maar uiteindelijk blijft het
behelpen. We missen de gemeenschap rond het altaar…
de H. Communie en ook elkaar. Misschien is het een
goede tip, wanneer u niet naar de Zondagsmis kon, om
dan een van de doordeweekse vieringen te bezoeken.
U weet dat er iedere dag een Eucharistie is, dan kunt u
toch een beetje de schade inhalen.
Dankbaar ben ik ook voor de inzet van de cantores uit
het St.-Georgius- en St.-Jozefkoor en het Lords’ Choir,
die al maanden fenomenaal gepresteerd hebben en alle
andere vrijwilligers die hun bijdrage bleven geven.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat ook in financieel opzicht, dit jaar een schadepost is voor onze parochie, zoals voor heel veel mensen. Wellicht bent u in staat rond
de Kerstdagen iets extra’s over te maken, waarvoor bij
voorbaat heel veel dank!

Hoe zal Kerstmis dit jaar gevierd worden?
U begrijpt dat er eind oktober veel onzeker is over de
vieringen met Kerstmis. We hebben in de liturgische
kalender in dit blad maar gegokt op het gebruikelijke
schema van vieringen in onze beide kerken, met 30
mensen per viering. Maar het is koffiedik kijken! Hopelijk
wordt het 100 per viering! Maar als het tegen zit, is er
een strengere lockdown met alleen een digitale uitzending.
Die onzekerheid raakt natuurlijk ook de gebruikelijke
gezelligheid die we thuis met elkaar beleven. Hoeveel
familieleden of vrienden kunnen we uitnodigen? Mijn
gedachten gaan bijzonder uit naar de grootouders die
uitzien naar een feestelijke dag met kinderen en kleinkinderen, vooral degenen die in een verzorgingshuis wonen. Ik hoop van harte dat ze toch wat extra aandacht
kunnen krijgen.
Het eerste Kerstfeest
Wanneer we terugdenken aan het eerste Kerstfeest in
Bethlehem, zien we een zekere gelijkenis met alle beperkingen die ons in het afgelopen jaar overkomen zijn.
Voor Maria en Jozef was er letterlijk een lockdown in
Bethlehem. Ze waren nergens welkom.
Alle herbergen hielden de deur voor hen op slot. En ze
moesten hun toevlucht zoeken tot een armoedige stal
waar Gods Zoon als een weerloos mensenkind ter wereld kwam. Ongetwijfeld hadden Maria en Jozef het zich
anders voorgesteld. En zij merkten net zoals wij dat we
eigenlijk niets in het leven kunnen regisseren. Het loopt
heel vaak zo anders dan we gepland hadden. Niets is
zeker! Maar er is één uitzondering: ondanks alles wat
ons overkomt zijn we in Gods hand. Dat maakt dat er
ondanks de behoeftige omstandigheden rond Jezus’
geboorte toch een diepe vreugde was in hun hart. Die
vreugde wordt in de Kerstnacht ook verwoord door
de engelen: “Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap.
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.”
Ik hoop dat die boodschap die het wezen van Kerstmis
aanduidt, ook ons allen zal bemoedigen in deze onzekere tijd en ondanks alles, ons de vreugde schenkt om
de Emmanuel, de God-met-ons.
Mede namens de medewerkers in het pastoraal team en
het parochiebestuur wens ik u allen van harte een Zalig
Kerstfeest toe en een beter Nieuwjaar 2021.
Uw pastoor,
Mgr. A.J.J. Woolderink
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Vieringen en activiteiten speciaal voor
kinderen, tieners en jongeren
Alle bijeenkomsten voor onze kinderen, tieners en jongeren zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen…
Datum en tijd
Viering / activiteit
Dinsdag 24 november
Tieneravond M25
19.00 - 20.30 uur		
Zondag 29 november
Jongerenbijeenkomst Young Faith
Zondag 6 december
Kinderwoorddienst
10.00 uur		
Zondag 6 december
Tienerbijeenkomst M25
St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 15 december
Tieneravond M25
19.00 - 20.30 uur		
Kerstavond 24 december
Kinderkerstviering
17.00 uur
Zondag 3 januari
Kinderwoorddienst
10.00 uur		
Zondag 17 januari
Kinderkerkviering
11.30 - 12.30 uur
Dinsdag 19 januari
Tieneravond M25
19.00 - 20.30 uur		
Zaterdag 23 januari
Jongerenbijeenkomst Young Faith
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 kunnen 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 luisteren.
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 uitgenodigd 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

Plaats
Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek
Pastorie St. Georgiusbasiliek
Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
Tienerkamer pastorie
Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek
St. Jozefkerk
Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
’t Saam naast de St. Jozefkerk
Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek
Pastorie St. Georgiusbasiliek

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 manier 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 geloofsverdieping, spelletjesavonden, deelnemen aan jongerenactiviteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het leuk
om meer jongeren van deze leeftijd te ontmoeten? Dan
nodigen ze je van harte uit om je aan te sluiten bij deze
dynamische groep.
Contactpersoon: Laura Hagen,
tel: 06 - 39 36 22 58
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Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2021
De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks
terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van
het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus.

en wanneer de voorbereiding zal
beginnen. Wel kunt u uw kind(eren)
gewoon opgeven. Wij kunnen u dan
op de hoogte houden.

Als uw kind dit schooljaar in groep
4 zit, mag het de Eerste Heilige
Communie gaan doen; en vanaf
dat moment mag uw kind in alle
vieringen de Heilige Communie
ontvangen. De voorbereiding vindt
plaats in ongeveer 6 bijeenkomsten,
dit zal buiten schooltijd zijn. Daarnaast is er een puzzeltocht in de
kerk en een presentatieviering. Op
een aantal scholen wordt in de klas
ook aandacht besteed aan de com-

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

munie. En thuis kunt u ook helpen:
de kinderen krijgen opdrachten
mee naar huis, die u samen met uw
kind kunt gaan maken.
U kunt uw kind liefst vóór 1 januari
2021 aanmelden bij het secretariaat
van de Sint Jorisparochie, e-mail:
secretariaat@stjorisparochie.nl
Na de aanmelding ontvangt u per
mail een aanmeldingsformulier. Op
het moment dat ik deze uitnodiging
aan het maken ben, zitten we midden in de nieuwste coronamaatregelen. Dus kan ik helaas niets
zeggen over wanneer de Eerste
Heilige Communieviering zal zijn

Met vriendelijke groet,
Namens Werkgroep
Eerste Communie en pastoraal team
van de Sint Jorisparochie,
Bea Oude Mulders
catechese@stjorisparochie.nl
Telefoon: 06 - 10793062

Hoe gaat het met het dak van onze Sjors?

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het dak van de Georgiusbasiliek.
Veel mensen zijn inmiddels getuigen geweest van de hoge
steigers die tegen de zijkant van de kerk staan en van een
kerkplein vol met busjes. Een
niet alledaags gezicht voor een
kerkplein.

valler van 25.000 euro. Ingeschat werd dat 40% van het
dakbeschot vervangen zou moeten worden. Helaas
bleek dat 100% te zijn. Het hout is
rot en is volledig aan vervanging toe
(zie foto’s).

In het vorige Noorderlicht
heeft u kunnen lezen dat we
dankzij veel betrokken parochianen en inwoners van
Almelo een totaalbedrag van
bijna 35.000 euro hebben opgehaald. Het Kansfonds gaf een
toekenning van 50.000 euro.
Dat brengt de stand op 85.000 euro. Daar zijn we heel
dankbaar voor.

Dat betekent dat we nu nog steeds
een bedrag van 75.000 euro nodig
hebben.

Het Kansfonds is een fonds wat omziet naar de kwetsbare mensen in onze samenleving. Dankzij onze diaconale
assistent mw A. ter Ellen kunnen wij oprecht zeggen dat
wij veel mooie diaconale projecten hebben binnen onze
geloofsgemeenschap. Hier mogen we erg trots op zijn.
De meter achteraan in de basiliek staat nu op 85.000
euro. We moeten dus nog 50.000 euro dachten we.
Maar we hebben te maken gehad met een forse tegen10
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Wie helpt ons om dit bedrag bij
elkaar te krijgen?
Doet u ook mee?
NL 70 RABO 0334065631
t.n.v. RK Parochie St.-Joris inzake Restauratie Basiliek

Jongeren

Bezoek Klooster in Denekamp op 11 september 2020
Vrijdag 11 september gingen we met de Tiener/M25 op
bezoek naar het klooster in Denekamp. De tieners
hebben zelf vragen gemaakt die ze aan de zuster(s)
mochten stellen en dit kwam tot heel verrassende
antwoorden.

Zij kwamen om te dienen!
Dit klooster is in de negentiende
eeuw gesticht nadat enkele zusters
uit Duitsland op de vlucht waren
voor de Kulturkampf van Bismarck,
die de Katholieke kerk tot vijand
verklaarde. De zusters vonden
onderdak in Denekamp, waar zij
zich sindsdien bezighouden met de
naastenzorg.
Het eenvoudige begin van 1875
groeide uit tot een groot werk ten
dienste van de kerk, zieken en be-

jaarden, kinderen in internaten en
scholen en verschillende parochies.
De zusters verrichten veel sociaal,
maatschappelijk en pastoraal werk.
Een aantal van hen richtten zelfs
een aantal zorginstellingen
op. Daarmee vormen zij
een uitstekende inspiratie
voor onze M25 (Mattheus
25) groep, die zich bezighoudt met de werken van
barmhartigheid.

Tot slot zijn we geëindigd met een
dansje en een lied.
Mochten er nog tieners zijn die denken, hier wil ik bij horen, je kunt je
altijd aanmelden bij onderstaande
telefoonnummers:
Groet,
Michel Letteboer, 06-51009658 of
Annette ter Ellen, 06-22225446.

Ook hebben wij die avond
een rondleiding gehad
over het terrein en hebben mooie dingen gezien.

Jongeren van het aartsbisdom in Almelo!
Op zondag 27 september startte het seizoen van Jong
Aartsbisdom (de jongerenorganisatie van het aartsbisdom
Utrecht) in Almelo, op uitnodiging van de Almelose jongerengroep Young Faith, die deze dag heeft georganiseerd!
De dag begon met de heilige Mis in de St. Georgiusbasiliek, waar het grote aantal jongeren menig kerkganger in
vreugdevolle bewondering bracht. De Kerk leeft!
De zelfbenoemde stadsgids Michel leidde ons na een gezellige lunch in een stadswandeling langs de historische
hoogtepunten van Almelo. Zo bewonderden we onder
andere de prachtige St. Georgiusbasiliek, op de plaats
waar al in 1784 een katholieke kerk verrees, toen met
toestemming van de Almelose graaf. Een unicum in het
Nederland van na de Reformatie, waar katholieken 200
jaar lang als tweederangs burgers werden behandeld en
het geloof beleden werd op zolderkamers.
Ook bekeken we de Grote (hervormde) Kerk, waarvan
het koor uit de vijftiende eeuw (1493) stamt, en daarmee tot de oudste bouwwerken van de stad behoort.
De katholieke kerk die in de veertiende eeuw op deze
plek gebouwd werd, werd gewijd aan HH. Mauritius en
Georgius; laatstgenoemde leeft vandaag de dag voort
in de Almelose St. Jorisparochie. De tocht voerde ons
verder langs het kasteel van de graaf, Huize Almelo, een

van de pareltjes van de stad, en langs het oude stadhuisje
op de Koornmarkt, een van de oudste locaties van de
dit jaar 600 jaar(!) oude stad. De gevel uit 1489 kijkt nog
altijd uit op de plek waar een gifmengster haar hoofd
verloor en Gerrit Jan Pieperiet als laatste persoon de
doodstraf kreeg.
Na de rondleiding zetten we de middag voort in ’t Saam
met een gezellige quiz: de jongens tegen de meisjes! Dit
leverde naast een spannende strijd ook waardevolle interactie op tussen jongeren uit alle windstreken van ons
aartsbisdom. Hilarische momenten wisselden elkaar af
met het herkennen van muziek (beeld maar eens een
nummer uit van Corrie Konings) en het niet zeggen van
ja, nee en eh.. (en dat is een échte uitdaging!). De dag
werd afgesloten met een lekker diner, gekookt door
onze plaatselijke topchefs Gabrielle, Rosemarie en
Laura!
Denk jij nou: “Dit is iets voor mij?” Of denkt u misschien:
“Dit is iets voor mijn (klein)kind?” Jongeren vanaf 16 jaar
zijn meer dan welkom om zich bij ons aan te sluiten en
op eigen niveau te ervaren hoeveel vreugde de levende
Kerk brengt!
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Nieuws uit de Tiener/M25 groep
Sinds het bestaan van de tienergroep is de vaste avond de
Dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. Nu we een aantal
jaren verder zijn en Josè van den Bosch het stokje aan
ons, Michel en Annette heeft overgedragen is het tijd
om een verandering door te voeren.

Allereerst wilden wij de avond naar
de vrijdag verplaatsen maar dit was
geen optie. We blijven gewoon op
dinsdag van (en nu komt het): 19.00
uur tot 20.30 uur.
Een half uur eerder zonder inloop en
gelijk beginnen.

Hieronder volgen nogmaals de data
voor de komende tieneravonden.
• 24 November
van 19.00 tot 20.30 uur
Project Kerstkrans
• 6 December,
St. Nicolaasbijeenkomst.
• 15 december
van 19.00 tot 20.30 uur
Kerstbijeenkomst.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de ouders te bedanken dat de tieners zo trouw de
tieneravonden bezoeken, dit is voor
de leiding erg fijn, de groep is klein
maar wel zeer gemotiveerd.

Met vriendelijke groeten,
Michel Letteboer en Annette ter Ellen,
coördinatoren Tiener/M25 groep.

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog
op tweede coronagolf
Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen parochies
en religieuze gemeenschappen gevraagd terug te schalen
naar dertig aanwezigen bij een viering. In deze moeilijke
tijd, vol onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de
bisschoppen van de
zeven bisdommen
en de bisschop van
het militair ordinariaat een woord van
bemoediging in een
nieuwe video op
katholiekleven.nl.
De bisschoppen
roepen op om de
maatregelen van
de overheid te volgen uit zorg voor
de kwetsbaren in
onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al
wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn
broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”,
zegt kardinaal Eijk. En ook mgr. van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit
de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van
Christus.” Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die
is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den
Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel
12
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meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: “ Niets kan ons scheiden
van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons
vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden
en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is
dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”
Kardinaal Eijk en
de bisschoppen
roepen op tot
gebed: “Ik denk
dan aan wat de
heilige Theresia
van Lisieux zei
over het gebed.
Het gebed is een
opwelling van het
hart, datgene wat
in ons omgaat. En
het is een simpele
blik op de hemel.
Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt
daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En
dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden.
Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef
dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid.
Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een
simpele blik op de hemel.”

St.- G eorg ius
Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.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
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

St.-Georgiusbasiliek
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

		Allerzielen
		St.-Georgius
		 2 november 2019 –
		 2 november 2020
		
		

Met diep respect herdenken wij hen
Die ons zijn voorgegaan

22-10-2019		 Hein Bekhuis		 89 jaar
02-11-2019		 Odiel Lenferink - Laarhuis		 67 jaar
20-12-2019		 Emmy Sessink - van Mook		 83 jaar
07-01-2020		 Lidy ter Horst - van den Bos		 90 jaar
09-01-2020		 Truus Hulshof - Kerkhof		 88 jaar
23-01-2020		 Miny Holsink - Grob		 90 jaar
26-01-2020		 Lilly Rohof - de Wijs		 93 jaar
05-02-2020		 Henriëtte Boerhof - Fiselier		 72 jaar
12-02-2020		 Martin Spanjer		 81 jaar
13-02-2020		 Diny Metgod - Löwik		 92 jaar
06-03-2020		 Ans Hormes - Rutten		 72 jaar
27-03-2020		 Agnes Tiehuis - Strikker		 85 jaar
30-03-2020		 Herman ter Haar		 90 jaar
21-04-2020		 Gerrit Verstege		 94 jaar
17-05-2020		 Lidy Scholten - Brummer		 87 jaar
29-05-2020		 Gerrit de Vries		 85 jaar
07-06-2020		 Eef Timmermans		 66 jaar
07-06-2020		 Jan Kruijs		 71 jaar
11-06-2020		 Piet Arts		 85 jaar
20-06-2020		 Siny Löwik - Vrerink		 94 jaar
20-06-2020		 Tony Conrads		 78 jaar
02-07-2020		 Elly Sanders		 90 jaar
16-08-2020		 Hennie Oude Kotte		 86 jaar
11-09-2020		 Netty Krosse - Hutjes		 96 jaar
27-09-2020		 Henk Rikmanspoel		 83 jaar
Zij die we liefhebben en verloren, zijn niet meer waar ze
waren, maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken
wij hen.
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Verjaardagenbezoek St.-Georgius
parochie tijdelijk stilgelegd

Koninklijke
onderscheiding

Het bezoeken van jarige parochianen is in verband met de Covid 19 voor de rest
van dit jaar (helaas) niet meer mogelijk. De bezoekers behoren n.l. zelf ook tot
de kwetsbare groep ouderen en vinden bezoek op dit moment niet verantwoord.
Hooguit zal er een kaartje in de bus worden gedaan.

Ria Perik heeft een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje
Nassau, ontvangen.

Dit alles in overleg met de kerngroep van de Pastorale Nabijheid.
De werkgroep ‘Verjaardagen’
hoopt medio januari 2021 de draad
weer op te pakken. Het ligt in de
bedoeling dat daarna alleen de
“kroonjarigen” nog bezoek ontvangen vanaf hun 80ste verjaardag.
Dus 80 - 85 - 90 - enz. Het is gezien
het fors gestegen aantal ouderen
onmogelijk om hen elk jaar nog te
bezoeken.

Parochianen die om welke pastorale redenen graag nog bezoek willen
ontvangen, kunnen dit doorgeven
aan de gastvrouwen van de pastorie. Dit kan op ma- wo- en vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur.
Tel. 0546 813 298. De gastvrouwen
houden de werkgroepen hiervan
op de hoogte.
Mieke Hendriks, Coördinator verjaardagenbezoek St-.Georgius parochie.

Ria heeft deze onderscheiding
ontvangen voor haar vele werk
voor kerk en samenleving. Zo gaat
ze voor bij afscheidsvieringen en
avondwakes. Verder is zij leidster
van de bloemengroep en het project Droomdekentjes (quiltdekentjes voor kinderen met een ziekte,
trauma of handicap). In april is de onderscheiding per video (wegens corona) en in juli persoonlijk door burgemeester Gerritsen aangeboden.
Hartelijk gefeliciteerd Ria!

Eerste Advent: Lezingenjaar B: Marcus
We vieren het feest van de heilige Marcus op 25 april.

Marcus heeft het christelijk geloof thuis leren kennen. Zijn moeder, die ook Maria
heet, ontvangt de christenen in haar huis. Bij die bijeenkomsten heeft Marcus ook
de apostel Paulus leren kennen. We kunnen dan ook, lezen in de Bijbel, dat Marcus met Paulus mee is gegaan op reis. Daar is echter een keertje iets misgegaan.
Want op een bepaalde reis gaat Marcus niet verder. Hij keert naar Jeruzalem
terug. Dat is niet naar de zin geweest van Sint Paulus, want hij wil Marcus nu niet
meer meenemen op zijn reizen. Marcus gaat dan met zijn neef Barnabas naar
Cyprus. Dat is een eiland in de Middellandse Zee.
Heel veel jaren later, om precies
te zijn twaalf jaar later, treffen we
Marcus aan in Rome. Hij heeft daar
een heel bijzonder contact met
de apostel Petrus. Petrus noemt
Marcus zijn zoon. Je kunt nu nog
merken, dat Marcus veel van de
heilige Petrus heeft geleerd. Marcus
heeft namelijk ook een evangelie
geschreven, waarin je heel duidelijk de invloed van Sint Petrus kunt
lezen. Volgens sommige mensen
is Marcus zelfs de eerste geweest,
die een evangelie over Jezus heeft
geschreven.
In Rome komt Marcus ook Paulus
weer tegen. En nu gaat het weer
goed tussen hen, want Paulus
noemt hem samen met Lucas een
medewerker. Paulus zegt dan ook
14

dat men Marcus in de stad Kolosse
goed moet ontvangen. Wanneer
Paulus voor de tweede keer gevangen wordt genomen, vraagt hij
om Marcus naar hem toe te sturen.
Paulus kan hem goed gebruiken bij
het werk. Je ziet, dat het met die
twee weer helemaal goed gekomen
is. Misschien heeft Marcus wel veel
bijgeleerd en is hij dapperder geworden.
Volgens heel oude getuigen in de
Kerk heeft Marcus dan ook dapper meegewerkt aan de uitbreiding
van het geloof over de wereld. Hij
zou de Kerk hebben gebracht in
een heel grote stad, Alexandrië, in
Egypte. Er wordt over Sint Marcus
verteld, dat hij in deze stad ook als
martelaar is gestorven.
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Toch kun je zijn graf daar niet meer
vinden. Daar hoef je niet zo ver
voor te reizen. Want rond het jaar
800 heeft men zijn lichaam overgebracht naar Venetië, in Italië. Daar
is het nu nog. Wanneer je met de
boot het prachtige plein nadert, dat
naar Sint Marcus is genoemd, zie je
achter het paleis van de Dogen, de
koepels van een schitterende kerk.
Dat is de San Marco. In deze kathedraal ligt nu de heilige Marcus begraven. En overal in Venetië kun je
zien, dat het de stad van Sint Marcus
is. Sint Marcus wordt namelijk soms
wel afgebeeld als een leeuw. Die
leeuw zie je op heel veel plaatsen in
de stad. De mensen van Venetië zijn
trots op hun beschermheilige.

St.- Jozef

St.-Jozefkerk
E-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.

Leden locatieraad St.-Jozefkerk
Martin Harmsel
Voorzitter, tel.: 868737,
fam.harmsel@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

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
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 secretariaat.
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Afscheid van de locatieraad van de St. Jozef
In begin 2011 kreeg ik thuis bezoek van Vicaris Woolderink met de vraag of ik vice-voorzitter wilde worden van de
locatieraad in de St. Jozef geloofsgemeenschap te Almelo.
Er was al een tijd een vacature die ingevuld werd door de
Vicaris, maar door zijn drukke werkzaamheden bleek dit
niet meer haalbaar te zijn.
Het overviel me wel en ik was bang dat ik hier niet geschikt voor was. Veel bestuurlijke ervaring had ik niet,
buiten bestuurslid en schaduwraadslid van een politieke
partij enige jaren terug. Het kerkelijk bestuurlijk gebied
was het voor mij een onbekend terrein. Toch heb ik
toegestemd, mede omdat de zittende locatieraadleden
al veel ervaring hadden.
De kennismaking en ”inburgering” waren minder moeilijk dan ik verwacht had. De heren stelden me erg op
mijn gemak en de samenwerking werd steeds beter.
Ieder van de leden had zijn eigen expertise en ook ik
heb mijn draai gevonden in de toegewezen taken.
Veel is er in de 9 jaar van mijn voorzitterschap gebeurd.
De meeste zaken waren positief, maar er werd ook
wel eens fel gediscussieerd. Toch bleken na afloop de
neuzen altijd weer de zelfde kant op te staan. Het is
me wel gebleken dat er in onze locatieraad veel werk
verzet werd en wordt ten behoeve van de St Jozefkerk.
De voorbereiding van kerkelijke feestdagen t.w. Kerst,
Pasen St. Jozefdag, Jubilea e.d. worden altijd zorgvuldig
uitgevoerd. We krijgen heel veel medewerking van de
gastdames o.l.v. Gerdy Hassing en de voormalige Oudpapierploeg. De laatste ploeg doneerde o.a menigmaal
de prijzen voor de verloting bij het gezellig samenzijn in
het Saam.
Jammer genoeg kreeg ik afgelopen 1 ½ jaar te kampen
met diverse gezondheidsproblemen, die het niet meer
mogelijk maakten dat ik me volledig van mijn voorzitterstaak kon kwijten. Bovendien heb ik de leeftijd van
75 jaar bereikt en dat is de maximale leeftijd om nog een
kerkelijk bestuurlijke taak te vervullen.
Mijn taak als voorzitter is overgenomen door de heer
Martin Harmsel die in totaal al meer dan 10 jaar lid is van
de locatieraad en heel veel ervaring heeft op kerkelijk
gebied. Een gedroomde opvolger! Samen met de “vakman” en alleskunner Henk Goossen, de kundige budgetbeheerder John van Dam en de efficiënte en aimabele secretaris en lid van het parochiebestuur Koos van
Leeuwen is de locatieraad van de St. Jozefkerk in goede
handen. In de afgelopen 9 jaar heb ik ook mogen samenwerken met Jeroen Gerfen en Henk Maathuis. Ook
deze heren hebben hun sporen ruimschoots verdiend.
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De mooie woorden die Vicaris Woolderink bij mijn
afscheid sprak, de samenwerking met het parochiebestuur en de prachtige bos bloemen namens “de Jongens”
van de locatieraad hebben me goed gedaan. Ik wens een
ieder Gods zegen en een gezond leven.
Nel Oude Nijhuis

		Allerzielen
		St.-Jozef
		 2 november 2019 –
		 2 november 2020
		
		

Met diep respect herdenken wij hen
Die ons zijn voorgegaan

29-10-2019 		 Gerard Kockman		 86 jaar
14-11-2019 		 Leny Vellener - Drosten 		 92 jaar
17-11-2019		 Tonnie Meijer - Kerkhof 		 93 jaar
18-11-2019 		 Annie Kreuwel - 		 88 jaar
		 Oude Groothuis
21-11-2019 		 Jannie Hermes 		 63 jaar
30-11-2019 		 Toos Weerink - Bekke 		 94 jaar
11-12-2019 		 Annie Eppink - Kroeze		 78 jaar
27-12-2019 		 Truus Lubbers - Dalhoeven 		 87 jaar
11-02-2020 		 Henriëtte Claus - Veldhoven 		 90 jaar
16-02-2020 		 Marie Geugies - Reinders 		 91 jaar
23-04-2020 		 Marie Löbker - Oude Booyink 		 92 jaar
13-07-2020 		 Riky Gasthuis - Langeveld 		 81 jaar
09-10-2020		 Theo Rödel		 87 jaar
Zij die we liefhebben en verloren, zijn niet meer waar ze
waren, maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken
wij hen.

Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie

In memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:
Anton (Tony) Conrads
Geboren 14 januari 1942 in Leverkusen (Dld)
Overleden op 20 juni 2020 in Almelo
Echtgenoot van Minie Conrads-Lucassen

Henk Rikmanspoel (Hendrikus Bernardus)
Geboren op 17 februari 1937 in Almelo
Overleden op 27 september 2020
Echtgenoot van Rikie Rikmanspoel-Schiphorst.

Tony woonde met zijn vrouw aan de Kogellaan 25 in
Almelo. Op 20 juni is hij op 78 jarige leeftijd overleden. De crematie heeft i.v.m.
corona in zeer kleine kring plaatsgevonden.
Met de tekst op het gedachteniskruisje
(Tony Conrads) wordt hij in de St.-Georgiusbasiliek herdacht.

Na een mooi, werkzaam en dankbaar
leven is onlangs op 27 september Henk
Rikmanspoel overleden. Een leven wat
begon aan de Bleskolksingel in Almelo
op 17 februari 1937 als oudste zoon
van een gezin met 11 kinderen. Zoals
een ieder ging ook Henk naar de lagere
school om vervolgens na de MAVO elke dag op de fiets
naar de landbouwwinterschool in Oldenzaal te gaan. Na
zijn opleiding is Henk komen te werken op de boerderij van de zusters van de Goede Herder. In 1960 heeft
Henk zijn vrouw Rikie leren kennen en na een mooie
verkeringstijd zijn ze in 1965 getrouwd. Samen kregen ze
drie dochters en werd de familie verder uitgebreid met
aanhang, kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind op
komst. Helaas was het Henk niet gegund dit nog mee te
mogen maken.

Moge hij nu rusten in vrede.
Netty Krosse-Hutjes (Antoinette Francisca)
Geboren op 23 februari 1924 in Arnhem
Overleden op 11 september 2020 in Almelo
Sinds 10 april 2016 weduwe van Gerard Krosse.
Netty Krosse-Hutje is geboren in
Arnhem op 23 februari 1924. Zij is opgegroeid in Deventer. In 1955 is zij getrouwd met Gerard Krosse. Begin 70’er
jaren kwam Netty met haar man naar
Almelo. Zij werkten samen in drogisterij
’t Rosarium aan de Tijhoffslaan. Netty
genoot van de contacten met de klanten. Zij maakte
samen met haar man vele reizen, o.a. vanuit de kerk
naar Lourdes. Vanaf 1983 heeft zij voor haar moeder gezorgd. Haar moeder is op 5 mei 1999 op de leeftijd van
105 jaar overleden. Zij waren trouwe kerkbezoekers.
Gerard is overleden op 10 april 2016. Na het overlijden
van Gerard heeft Netty nog een paar jaar zelfstandig gewoond. De kerk kon zij niet meer bezoeken, maar elke
zondag zat zij trouw voor de televisie om de kerkdienst
bij te wonen. Vanwege haar afnemende gezondheid is zij
18 december 2019 verhuisd naar Zorgvilla De Eshorst in
Almelo, alwaar zij liefdevol is verzorgd. Op 22 augustus
heeft zij de ziekenzalving ontvangen. Netty is heel rustig
in haar slaap overleden op 11 september jl.
Zij is op 18 september 2020 in besloten kring begraven in het
familiegraf op de RK-begraafplaats St. Lebuïnus te Deventer.

Ook heeft Henk vele vrije uren besteed aan vrijwilligerswerk voor de Georgiusbasiliek. Met de tuinploeg zorgde
hij voor de tuin rondom de basiliek en pastorie. Voor de
jaarlijkse kerstbomen en de kerststal in de kerk was hij
mede verantwoordelijk. Zelfs voor het altaar in de Georgiusbasiliek heeft Henk gezorgd; deze is afkomstig uit de
kerk van de Goede Herder nadat deze werd afgebroken.
Na 40 dienstjaren heeft Henk, op 56 jarige leeftijd, geridderd afscheid heeft genomen van de Goede Herder,
oftewel Huize Alexandra om vervolgens te gaan genieten van zijn pensioen. Dit deed hij veelal rondom het
huis; in zijn tuin, kas en groentetuin. Ook stond hij altijd
klaar voor anderen wanneer het ging om tuinonderhoud
of andere werkzaamheden.
Samen met zijn gezin en familie heeft Henk vele mooie
jaren gekend, echter ging in 2018 zijn gezondheid snel
achteruit. Vanwege zijn afnemende gezondheid was het
voor hem helaas niet meer mogelijk thuis te blijven wonen. De laatste anderhalf jaar is Henk liefdevol verzorgd
in verpleeghuis “de Elshof”.
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Nieuws van de Ouderenwerkgroep
11 februari 2020, dat was de laatste ouderenmiddag die we gehouden hebben en
het moest gewoon zo zijn want normaal gesproken hebben wij altijd in de maand
mei onze ouderenmiddag.
Daarna gingen we op slot, het
coronavirus deed zijn intrede in
ons land. Wij hadden al direct na
die middag een datum gepland en
gebrainstormd wat we wilden gaan
doen bij de volgende ouderenmiddag niet wetende dat alles niet door
zou gaan.
Het was en is nog steeds een heftige
periode voor iedereen. Maar goed,
de werkgroep ging toch via app
en mail met elkaar in gesprek, wat
gaan we doen? Een ouderenmiddag

in oktober is uitgesloten. Wat nu??
Ineens hadden we het, n.l. alle
ouderen die de laatste 2 ouderenmiddagen hebben bezocht werden
verrast met een bloemetje.
De werkgroep ging zelf (uiteraard
coronaproof) op stap om de bloemetjes te bezorgen en kregen veel
positieve reacties. Onze ouderen
hebben zich wel alleen gevoeld,
vooral omdat ook veel activiteiten
voor ouderen niet doorgingen; ze
konden niet naar de kerk, maar ge-

lukkig hebben we de viering uitgezonden via ons youtubekanaal. Veel
ouderen vonden dit zeer prettig om
toch via de media verbonden te zijn
met eigen parochie.
Nu we in de 2e coronagolf zitten
blijft het waakzaam te zijn voor
onze ouderen, af en toe een belletje of een coronaproofpraatje doet
hen heel goed.
Wij als ouderenwerkgroep gaan dit
ook doen.
Hartelijke groeten,
Annette ter Ellen,
ouderenwerkgroep
St. Jorisparochie Almelo

Adventsactie 2020: Iedereen een waardig bestaan
Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een
wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid
én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden
daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf
en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

Hoe kunnen we achterover
leunen als anderen honger lijden,
dorst hebben of ziek zijn?
Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En
daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te
doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook
op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan
voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld.
Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook
minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water,
elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee
aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle
mensen.
Wat we doen
Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele kleinschalige
ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn
voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst.
18
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We vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets
van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van
andere mensen verbeteren: even minderen voor een
ander.

Jaarlijks steunen we vele
kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
Wereldwijd.
Het kan voorkomen dat er meer donaties voor een
project binnenkomen dan nodig is. Indien dit het geval
is, dan zorgen wij ervoor dat het extra geld aangewend
wordt voor andere soortgelijke projecten. Vastenactie
is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag.
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Vrijwilligers
gevraagd
Voor de Werkgroep Kerk en Radio
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
ons team kunnen versterken. Kerk
en Radio is onderdeel van de lokale
Omroep Almelo en verzorgt op zondagmorgen een uitzending vanuit de
gezamenlijke kerken in Almelo en besteedt in de uitzending ook aandacht
aan maatschappelijk georiënteerde
onderwerpen.

Ben jij die vrijwilliger naar wie wij op
zoek zijn? Heb je een duidelijke stem
en vind je het leuk om interviews
af te nemen of heb je interesse in
het organiseren van de uitzending,
neem dan contact met ons op. Als
je besluit mee te werken wordt je
eerst ingewerkt.
In de werkgroep zitten vrijwilligers
uit de diverse aangesloten kerken
en we komen eenmaal per week
bij elkaar om te overleggen over de
uitzending en de onderwerpen die
we uit willen zenden.

Als je interesse hebt kun je contact
met ons opnemen via het mailadres:
rietkikkert@hotmail.com of tel.nr.
06-23176264.
Namens de Werkgroep,
Riet Kikkert, voorzitter

De Week van Gebed voor de eenheid
is van 17 t/m 24 januari 2021:
#blijfinmijnliefde.
#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week
van Gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf
uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap
Blijf in mijn liefde en je
zult veel vrucht dragen
Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel
vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde
in Grandchamp (Zwitserland)
wijzen op de verbondenheid met
Christus als bron van de vrucht van
eenheid. Deze gemeenschap, die
het materiaal van de gebedsweek
dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf
al sinds haar ontstaan aan eenheid
en gebed van de Vader en wil niets
liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de
wijnstok. Hij is de wijnstok en de
Vader de wijnbouwer. Die snoeit
ons en maakt ons heel, zodat wij
hem kunnen eren en vrucht dragen.
Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in
deze Week van Gebed gebeurt.
Verbinding met jezelf
Wij zijn vaak verre van één. Onze
lichamen en harten worden in
verschillende richtingen getrokken.
Ons verlangen is echter om één te
zijn met onszelf en verbonden met
Christus. ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in
jullie,’ zegt Jezus. Een leven uit één
stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening met onze persoonlijke en
geërfde geschiedenis. In Christus
blijven is een innerlijke houding die
in de loop der tijd wortel schiet in
ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden door
de zorg voor ons levensonderhoud
en wordt bedreigd door afleiding,
lawaai, drukte en de uitdagingen
van het leven.
Verbinding met Christus
‘De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie

veel vrucht dragen.’ Los van de
wijnstok kunnen we geen vrucht
dragen. Het sap, het leven van
Jezus dat door ons heen stroomt,
brengt vruchten voort. Daarom
moeten we in zijn liefde blijven. Als
we naar Jezus luisteren, stroomt
zijn leven door ons heen. Hij nodigt
ons uit om zijn Woord in ons te
laten blijven. Dan zal alles wat we
vragen gebeuren. Door zijn woord
dragen we vrucht. Als persoon, als
gemeente, als gehele kerk willen we
één zijn met Christus en zijn gebod
bewaren om elkaar lief te hebben
zoals Hij ons heeft liefgehad.
Verbinding met anderen
Verbondenheid met Christus vraagt
om verbondenheid met anderen.
Dorotheüs van Gaza, een monnik
uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt:

Stel je een cirkel met een middelpunt
voor. En stel je voor dat die cirkel de
wereld is, met God als centrum. In de
cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant
naar het centrum. Deze stralen zijn
de verschillende wegen of manieren
waarop mensen leven. Naarmate
mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen
ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij
elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde
geldt als we ons van God afkeren en
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ons naar buiten toe terugtrekken. Dan
wordt duidelijk dat hoe meer we ons
van God af keren, hoe meer we ons
van elkaar afkeren.
Verdeeldheid onder christenen
zorgt ervoor dat we ook verder van
God verwijderd raken. Veel christenen, die hier verdriet om hebben,
bidden tot God om het herstel van
de eenheid waar Jezus zelf ook
voor bad (zie Johannes 17). Zijn
gebed is een uitnodiging om je tot
hem te keren en dichter bij elkaar

te komen. Dat vereist opoffering,
maar we worden hierbij gesteund
door het gebed van Christus zelf.
Verbinding met de wereld
Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde leven, leven we ook in
een schepping die zucht terwijl ze
wacht om te worden bevrijd (zie
Romeinen 8). In de wereld zien we
het kwaad van lijden en conflicten.
Door solidair te zijn met hen die lijden, laten we de liefde van Christus

door ons heen stromen. Het wonder van Pasen draagt vrucht in ons
als we onze broeders en zusters
liefde aanbieden en hoop in deze
wereld koesteren. Spiritualiteit en
solidariteit zijn met elkaar verbonden. Door in Christus te blijven,
ontvangen wij de kracht en wijsheid
om op te treden tegen onrechtvaardige en onderdrukkende systemen. We zien onszelf als broeders
en zusters van alle mensen en gaan
op een nieuwe manier leven, met
oog voor de hele schepping.

Actie Kerkbalans start extra campagne in coronatijd
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn,
laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op
allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te
steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven
ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen.
Met Actie Kerkbalans
vragen vier kerkgenootschappen elk jaar hun
leden om een bijdrage
voor de eigen kerk. Dat
zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk,
de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ook deze kerken leveren op dit moment
een buitengewone inspanning, stelt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans.
“Onze parochies en gemeenten zijn voortdurend bezig
met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalvemeter-samenleving. Ze doen daarmee fantastisch werk
dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de

been houdt. Ze geven vorm aan wat kerkleden als een
van de belangrijkste waarden van kerk-zijn beleven: het
omzien naar elkaar.”
Omzien naar elkaar
Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook
extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat
terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er niet
gecollecteerd kan worden nu er geen ‘gewone’ vieringen
zijn. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans sinds 5 juni
de plaatselijke kerkgemeenschappen met een fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’. Om alle positieve
initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te
houden, wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet het kerklid immers ook om naar
de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert.
We hopen dat kerkleden royaal gaan bijdragen zodat
kerkgemeenschappen in de ‘anderhalve-meter-samenleving’ kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: omzien
naar elkaar!”

De donkere dagen voor Kerstmis
We kennen in Nederland veel uitdrukkingen. Een ervan is: de donkere dagen voor
Kerstmis. Tja denk je dan, het zal wel. In november- en decemberdagen worden de
momenten dat het licht is steeds korter. We naderen het punt waarop de zon het
verste weg staat van het noordelijk halfrond.
Zo’n beetje rond Kerstmis draait
dat punt om en gaan we weer naar
meer zonuren per dag. Natuurlijk
zijn de dagen rond Kerstmis donker!
Toch hebben we daar met zijn allen
wat op gevonden. We versieren ons
20

huis en onze tuin met lichtjes. In huis
wordt met kaarsen en (led)lichtjes
een sfeer van gezelligheid gemaakt.
Prachtig om te zien, …. als het
donker is…… Toch denken we bij
donker vaak aan somber, aan onheil,
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aan niet aantrekkelijk om te zijn. Op
de een of andere manier geven de
donkere dagen ons mooi de kans
om licht te zien. We hoeven alleen
maar onze ogen te gebruiken. Wanneer het helder licht is vallen er geen
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lichtpuntjes op. Nu is het natuurlijk
niet zo dat je juist daarom wenst dat
het donker is, zodat je lichtpuntjes
kunt zien! Maar misschien kunnen
we er ons in deze dagen bewust van
zijn dat wijzelf voor lichtpuntjes kun-

nen zorgen. Dat kan door lichtjes aan
te maken, maar ook door aan acties
mee te doen die ervoor zorgen dat
mensen die in donkere tijden leven
wat aangereikt kan worden wat
voor hen een lichtpunt is. Want hoe

de gezelligheid rond de donkere dagen ons via reclames mee ingegeven
wordt, Kerstmis is óók de geboorte
van een kind, dat volwassen geworden, de ellende van mensen in ons
gezichtsveld plaatst.

Adventsactie 2020: delen smaakt naar meer!
De armoedeval wordt ook wel genoemd: de vicieuze cirkel
van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en
weer armoede. De armoedeval krijgt mensen al op jonge
leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten er aan
te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel
in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen
kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar iets aan doen. We
steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en
op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.
Onze vier campagneprojecten
Adventsactie wil bijdragen de honger de wereld uit te
helpen. We steunen vier projecten die zich richten op
voedselzekerheid.
Gemeenschappelijke akkers voor
ontheemde gezinnen in dr congo
Duizenden mensen in het Masisi gebied zijn gevlucht
voor extreem geweld. Adventsactie steunt het project
waarbij 50 ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel
verbouwen.
Voldoende en gezond voedsel voor kinderen
in Nicaragua
In Palacagüina, een van de armste en droogste gebieden
van Nicaragua, leven gezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Kinderen zijn ondervoed, organisatie Octupan leert gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land te leven.
Opzetten van kleine landbouwbedrijven op
de West Bank
In Jenin, is een hoge werkloosheid en een grote voedselonzekerheid. Caritas Jeruzalem wil arme boerenfamilies ondersteunen met het opzetten van duurzame
landbouwbedrijfjes zodat ze beter voor hun gezin kunnen zorgen.
Voedselzekerheid vermindert schooluitval
Door overstromingen en periodes van droogte gaan
maisoogsten in Malawi steeds vaker verloren. Vooral
bij kinderen en alleenstaande moeders leidt gebrek aan
eten tot schooluitval, vooral van meisjes. Met steun van

Adventsactie krijgen deze gezinnen hulp bij het verbeteren van de voedselzekerheid.
Dit is een kleine opsomming wat de adventsactie dit jaar
wil bereiken en met uw steun gaat dit zeker lukken, zo
ook de slogan luidt: Delen smaakt naar meer, want als je
deelt met iemand die het minder heeft dan jij wordt je
er alleen maar sterker van, je voelt je gelukkig als er 2 of
meer mensen blij zijn, te eten hebben of een bedrijfje in
zelfvoorziening kunnen opstarten.
Wat hebben wij samen bereikt in 2019?
We hebben 66 projecten gesteund voor in totaal
€ 1.836.000. Daarmee hebben we veel mensen op
verschillende manieren kunnen helpen. Bijvoorbeeld
met voorlichting, training, een opleiding, schoon water,
medische zorg, opvang, begeleiding en eten. We hielpen
ook vluchtelingen in nood op Curaçao en Bonaire.
Eén op de zeven baby’s heeft een te laag
geboortegewicht!
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de
armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt
mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een
belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name
vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken
voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar
diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf
groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die
manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen
in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en
eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en hun
gezin kunnen zorgen. Mag ik u bedanken voor uw medewerking aan de Adventsactie, want laat het licht van het
komende Kerstfeest ook bij onze medemensen schijnen.
Annette ter Ellen, Diaconaal Assistent St. Jorisparochie.
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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

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:
1e uitgave: weekend 16/17 januari 2021
Aanleverdata van kopij vóór:
3 december 2020
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum,
niet gegarandeerd.
Website RK- parochie:
www.stjorisparochie.nl
Foto van de omslag:
Harry Elfrink
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.

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

Christel Bruggink

Dag en nacht bereikbaar
06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl
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Uw partner in: Elektrotechniek / Domotica / Industriële Automatisering /
Service & Onderhoud / Beheer & Inspectie

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

Dit paro ch ieblad is mede mogel ijk gema a kt door:

Hier kan
uw advertentie
staan

HOSPITAALWEG 2B
0546 - 821155

7607 TW ALMELO
INFO@ENGBERINK.NL

FA. THEO GOOSSEN

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF
Almeloseweg 159
7615 NA Harberinkhoek
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160
7603 AM Almelo

LEENAUTO GRATIS

Tel. 0546 - 86 32 86
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“Je moet als
uitvaartleider
vooral goed
kunnen luisteren.
Maar daarnaast
ook goed kunnen
doorpakken.”

Sylvester Goossen
Uitvaartleider

Bel (0546) 81 33 34

www.vredehof.nl

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl
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EEN BETROUWBARE
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