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24 Uur voor de Heer in het midden
van de vastentijd
Een initiatief van Paus Franciscus
De Georgiusbasiliek is 24 uur open op 12 en 13 maart 2021

Week van het gebed
Wij zijn in gebed met elkaar verbonden

Wandeling in de 40 - dagentijd
Wandelend met elkaar in gesprek

Eerste communie in 2020
Een viering in een jaar om nooit te vergeten

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef

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

Puur Persoonlijk
24/7 bereikbaar I w w w.wiessandersuitvaar t.nl M 06 221 639 53

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. jozef.locatie@stjorisparochie.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 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

Voor overlijden en uitvaart de heer
H. Kienhuis, telefoon 06 1266 26 72
Voor pastorale hulp
06 8379 6183 ofwel 06 1266 2672
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 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.

Extra collecte
Actie Kerkbalans 2021
Waarom Actie Kerkbalans?
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30
januari 2021 doen weer 2.000 kerken
mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden
vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van
waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie.
Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële
bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde
voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor
de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans
2021. Voor organisatoren en kerkrentmeesters biedt
deze website inspiratie en praktische tips om Actie
Kerkbalans in hun eigen kerk te organiseren.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische
Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een
beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor
een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in
de tweede helft van januari een financiële bijdrage te
leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

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
4
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De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire
en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is
er de Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30
januari.
Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de
mensen om ons heen.

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.

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Kledinginzameling t.b.v.
Lourdesgroep Almelo

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)

Voor Actuele Regels Kerkbezoek;
zie onze website: https://stjorisparochie.nl

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

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

16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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Liturg ische v ieri ngen
			

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

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

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

Zondag 17 januari 10.00 uur
Oecumenische Gebedsdienst
Georgiuskoor (ned.)
Mgr. Woolderink en Ds. Schwarz

Derde zondag door het jaar

Zaterdag 23 januari géén viering
Zondag 24 januari 10.00 uur
Oecumenische Gebedsdienst
Jozefkoor en Noachkoor (ned.)
Diaken Eidhof en ds. van Bart

Zondag 24 januari 10.00 uur
Eucharistieviering
The Lord’s Choir (ned.)
Mgr. Woolderink

Vierde zondag door het jaar

Zaterdag 30 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 31 januari 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Vijfde zondag door het jaar

Zaterdag 6 februari 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 7 februari 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (ned.)
Mgr. Woolderink

Zesde zondag door het jaar

Zaterdag 13 februari 18.30 uur
Eucharistieviering
The Lord’s Choir (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 14 februari 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Aswoensdag
Géén viering
Vasten- en onthoudingsdag		
Begin van de Veertigdagentijd		
		

Woensdag 17 februari 19.00 uur
Eucharistieviering en Askruisje
Jozefkoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

1ste Zondag v/d Veertigdagentijd

Zaterdag 20 februari 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 21 februari 10.00 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

2de Zondag v/d Veertigdagentijd

Zaterdag 27 februari 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 28 februari 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (ned.)
Mgr. Woolderink

3de Zondag v/d Veertigdagentijd

Zaterdag 6 maart 18.30 uur
Eucharistieviering
The Lord’s Choir (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 7 maart 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

24 uur voor de Heer
Vrijdag 12 maart 15.00 uur tot zaterdag 13 maart 15.00 uur
	Onze parochie de St. Jorisparochie geeft daarmee gehoor aan de oproep
van de paus. ‘Op weg naar Pasen is de ‘24 uur voor de Heer’ een 		
	bijzondere manier om als gemeenschap samen te bidden bij het 		
Allerheiligste en persoonlijk het sacrament van boete en verzoening
te ontvangen.
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Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

4de Zondag v/d Veertigdagentijd
(Laetare)

Zaterdag 13 maart 18.30 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

Zondag 14 maart 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (ned.)
Mgr. Woolderink

5de Zondag v/d Veertigdagentijd

Zaterdag 20 maart 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 21 maart 10.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (lat./ned.)
Mgr. Woolderink

Biechtgelegenheid

Doordeweekse vieringen

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.

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.

Doopgelegenheid
In 2021 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind
te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de
St.-Jozefkerk:

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.

Doopdata 2021
Datum
07 februari
3 en 4 april
Paaswake
06 juni
19 september
14 november

St.-Georgius St.-Jozef
12:00 uur
13:00 uur
21:00 uur
Tijdens de viering
(opgave voor 9 mei)
12:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
12:00 uur
13:00 uur

Voor vragen kunnen jullie
bellen met Thea Löwik
tel. 06 207 936 11 of
mailen thlowik@gmail.com
Els Eidhof en Thea Löwik,
Werkgroep doopvoorbereiding.

Personalia
Gedoopt op zondag 1 november 2020 in de
St.-Georgiusbasiliek

• Joaquin Ramirez Sanchez. Zoon van Ricardo Ramirez
Kuipers en Laura Sanchez Martos

• Mart Doldersum. Zoon van Enrico en Wendy Doldersum- Hövels

Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en welkom in
de St.-Jorisparochie.
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

24 uur voor de Heer in het midden van de Veertigdagentijd
De Vasten begint….
Op 17 februari begint met Aswoensdag onze 40-daagse
tijd van bezinning en ommekeer als voorbereiding op
het Paasfeest.
Deze tijd wil ons brengen tot een vernieuwing van onze
relatie met God en onze medemensen. In de volksmond
is de Veertigdagentijd beter bekend als de Vastentijd,
waarbij het vasten een manier is om het wezenlijke te
herontdekken waar we werkelijk van leven: een liefdevolle relatie met God en met elkaar. Door jezelf wat te
ontzeggen op het gebied van eten en drinken en je te
matigen in het consumeren van alles dat ons persoonlijk
een zeker genoegen verschaft in het leven van alledag,
komt daarvoor in hoofd en hart meer ruimte.
We voelen daardoor ook aan den lijve, wat miljoenen
mensen over de hele wereld noodgedwongen ervaren
omdat het hen ontbreekt aan wat voor ons heel gewoon
is. De Vasten moet ons daarom ook brengen tot solidariteit. Wat we onszelf besparen door ons werkelijk
wat te ontzeggen, wordt de basis voor onze geldelijke
bijdrage aan de vele armen, middels de projecten van
de Vastenactie.
Barmhartigheid
De Veertigdaagse vasten is niet los te denken van barmhartigheid. Wij worden opgeroepen de barmhartigheid
te beoefenen voor de misdeelden en kansarmen. En dat
zal met meer overtuiging gebeuren als we onszelf bewust worden dat ook wij leven van barmhartigheid. De
barmhartigheid van God die ons nieuwe kansen geeft
en die het sterkst wordt ervaren in dat prachtige en onmisbare Sacrament van Vergeving. God gunt het ons om
een bladzijde in ons levensboek om te slaan als we onze
tekortkomingen aan Hem durven toe te vertrouwen.
Een initiatief van Paus Franciscus
We willen als St. -Jorisparochie dit jaar voor het eerst
ons aansluiten bij de wereldwijd over alle Bisdommen
verspreide ’24 uur voor de Heer’ waartoe paus Franciscus
oproept. Hij presenteerde dit initiatief in 2015 in de bul
Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid voor 2016 afkondigde. Daarna is het elk
jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als periode van gebed, vasten en naastenliefde. “Het initiatief
moet in de bisdommen worden bevorderd,” benadrukt
paus Franciscus. “Zeer veel mensen naderen opnieuw
tot het Sacrament van de Verzoening en onder hen veel
jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden
om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van
intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven
opnieuw te ontdekken.” Wie erkent dat Hij Gods barm8
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hartige liefde nodig heeft, zal ook makkelijker bereid zijn
barmhartigheid voor de ander tastbaar te maken.
Wat is 24 uur voor de Heer?
De 24 uur voor de Heer worden jaarlijks overal gehouden op vrijdag en zaterdag vòòr de zondag die halverwege de Veertigdagen valt: zondag “Laetare”. Dit jaar
dus op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart.
In het Eucharistisch Centrum van onze parochie, de St.
Georgiusbasiliek, wordt op vrijdagmiddag 15.00 uur de
H. Hostie in de monstrans geplaatst voor aanbidding en
meditatie, 24 uur lang tot zaterdagmiddag 15.00 uur. In
die 24 uur zullen we o.a. de Kruisweg bidden, gedeelten
uit het Getijdengebed en er zal een Boeteviering zijn,
waarna ook gelegenheid om het Sacrament van Vergeving te ontvangen. De verschillende koren en musici zullen gevraagd worden een bijdrage te leveren. Natuurlijk
zal ook de H. Eucharistie zal gevierd worden. Iedereen
is uitgenodigd om te komen bidden op een tijdstip naar
eigen keuze. In St.-Jozefkerk en de Basiliek zullen in de
eerste 3 weken van de Veertigdagentijd lijsten liggen om
aan te geven wanneer u een uurtje voor uw rekening wilt
nemen, het zou fijn zijn als het lukt voor alle uren in ieder
geval twee namen te kunnen noteren. We zullen ook de
tieners en de jongerengroep vragen om hun deelname.
Ook als u niet ingeschreven staat bent u natuurlijk van
harte welkom, voor meer of minder dan een uur.
Het is op het moment dat ik dit schrijf nog te vroeg voor
een volledig uitgewerkt program, maar u zult dit te zijner
tijd bij de weekberichten vinden en op de website St.Jorisparochie Almelo.
We hopen met dit initiatief van paus Franciscus diepgang
te geven aan de beleving van de Veertigdagentijd.
Mede namens de medewerkers in ons pastoraal team,
Mgr. A.J.J. Woolderink

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Eerste Heilige Communie 2020
Tja, Eerste Heilige Communie 2020, dat was echt een heel bijzonder jaar. Het
begin was gewoon net als andere jaren: in januari een ouderavond, op 3 maart
de eerste voorbereidingsavond waarop de kinderen kennis hebben gemaakt met
elkaar en met Jezus, en op 8 maart de presentatieviering van de 14 aanstaande
communicantjes in de kerk. De kinderen en wij als werkgroep waren helemaal
klaar voor een mooie en gezellige voorbereidingstijd op de Eerste Communie.
Maar toen kwam er iets naars in de wereld, het coronavirus. Er kwam veel onzekerheid en we kwamen gedeeltelijk in een Lock down. Helaas moesten we toen
besluiten om de voorbereiding en de Eerste Heilige Communieviering uit te stellen
voor onbepaalde tijd. Wie had kunnen bedenken dat we pas na de zomervakantie
verder konden gaan.
Eindelijk in september konden we
verder gaan met de voorbereiding.
Het werd een hele mooie tijd, met
super enthousiaste kinderen en fijne
en gezellige zaterdagmiddagen. We
hebben veel verhalen over Jezus
gehoord en ook veel verhalen die
Jezus zelf aan de mensen vertelde.
Vooral de verhalen van De Verloren Zoon en Het Verloren Schaap
maakten veel indruk.
Wat dit jaar ook bijzonder was, is
dat de kinderen een paar dagen
voor de Communieviering het
Sacrament van Vergeving hebben
ontvangen. Het was heel mooi om
te zien dat ze allemaal erg zenuwachtig en met gespannen gezichtjes
naar vicaris Woolderink liepen
voor het biechtgesprek en dat ze allemaal met een grote glimlach terug
kwamen nadat ze het Sacrament
van Vergeving hadden ontvangen.
Ze vonden het allemaal een bijzondere ervaring.

Op 25 oktober was het dan eindelijk zover, de Eerste Heilige Communieviering. De kinderen zagen
er allemaal prachtig uit en hadden
ook veel zin in deze bijzondere
dag. Tijdens de viering hebben de
kinderen mee gedaan met allerlei
verschillende taken, zoals: lezen, gaven aandragen en bloemen brengen
naar Maria. Helaas mochten de kinderen niet zelf zingen. Maar gelukkig kwamen er een aantal leden van
The Lord’s Choir voor de muzikale
ondersteuning, waarvoor we ze
zeer dankbaar waren. Dit alles met
elkaar maakte dat het een mooie
viering was waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.
Het was erg fijn om de kinderen te
mogen leren over Jezus. Het was
een hele gezellige groep kinderen
die enthousiast was. Wat ook bijzonder is dit jaar, is dat er zich uit
de groep 5 kinderen hebben aangemeld om misdienaar te worden.

Speciale dank aan Valeria Sutanto
en Michel Letteboer van de werkgroep, aan Johan van Dijk die alle
foto’s heeft gemaakt en aan de
ouders die op de verschillende
momenten hebben geholpen bij de
voorbereidingen en het versieren
van de kerk.
Met vriendelijke groet mede namens
vicaris Woolderink en de werkgroep,
Bea Oude Mulders, medewerkster
Parochiecatechese

Herinnering
aanmelding
Eerste Heilige
Communie 2021
Zoals u in de vorige uitgave van
Noorderlicht hebt kunnen lezen –
en mogelijk hebt u hierover ook al
een uitnodiging via de school van
uw kind ontvangen -, starten we
in 2021 ook weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Helaas is vanwege de coronamaatregelen nog niet bekend
wanneer we precies gaan starten,
maar de bedoeling is wel dat de
Eerste Heilige Communieviering
nog dit schooljaar zal plaatsvinden.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden
door een aanmeldingsformulier op
te vragen via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl
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 wel
dat hij/zij gedoopt wordt zodat
uw kind kan deelnemen aan de
Eerste Heilige Communie, kunt u
contact opnemen met vicaris A.J.J.
Woolderink (06 - 83796183) of Bea
Oude Mulders, parochiecatecheet
(06-10793062).
Werkgroep Eerste Communie en pastoraal team van de Sint Jorisparochie
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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Betekenis van het gebruik van de as van palmtakjes
voor het askruisje op Aswoensdag
“Gedenk mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Bekeer u en verkondig het Evangelie.” Ieder jaar op
Aswoensdag horen miljoenen katholieken deze woorden
als ze het askruisje ontvangen. Misschien hebt u
zich wel eens afgevraagd waar die as eigenlijk
vandaan komt.
Volgens de instructies uit het Romeins
Missaal, dient de as te zijn gemaakt van de
Palmtakjes die op Palmzondag van het jaar
ervoor werden uitgereikt. Die takjes worden
verbrand en de as wordt vermalen tot een fijn
poeder. Deze fijne as wordt op Aswoensdag
gemengd met gewijd water en hiermee zult u
tijdens de viering uw kruisje ontvangen.

Waarom wordt voor het askruisje de as van
Palmtakjes gebruikt?
Dit heeft een liturgische betekenis. De as gemaakt van
Palmtakjes herinnert ons eraan waar de veertigdagentijd nu eigenlijk om draait. De Palmtakjes kondigen de
Goede Week aan: het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Ze zijn het symbool van de
overwinning op de dood, en van vrede en voorspoed. Door de as van de palmtakjes te
gebruiken, worden we uitgenodigd om
de vergankelijkheid van al het aardse te
beseffen, ons te bekeren en te geloven in
en verkondigen van het Evangelie. En de
overwinning voor onszelf zit in het overwinnen
van onze eigen hoogmoed, trots en heerszucht.

Vieringen en activiteiten speciaal voor
kinderen, tieners en jongeren

Helaas is ten tijde van aanleveren
van copy voor dit Noorderlicht er
nog heel veel onzekerheid voor wat
betreft de ontwikkeling van corona
en de daarbijbehorende maatregelingen.

Daarom is het niet mogelijk om,
zoals anders, een schema te maken
voor de vieringen en activiteiten
voor de kinderen, tieners en jongeren voor onze parochie.
Het beste kunnen jullie hiervoor
Facebook, Instagram en/of de website van onze parochie in de gaten
houden.

Inleveren en
verbranden oude
palmtakjes
In het weekend van 6/7 en 13/14
februari kunt uw oude palmtakjes
inleveren in een mand die achterin
de kerk zal staan. Deze Palmtakjes
zullen worden verbrand na afloop
van de Mis op 13 en 14 februari
buiten op het kerkplein.
En deze as zal worden gebruikt in
de viering van Aswoensdag op 17
februari.

Eigen Paaskaars/Geloofskaars maken
De Paaskaars symboliseert het Licht van de Verrezen
Christus. Tijdens de Paaswake wordt ieder jaar de Paaskaars door de priester aangestoken en brandend de
kerk binnengedragen. De kaars is traditioneel versierd
met een kruis, Alfa en Omega (het begin en het einde)
en vijf wierookkorrels (staan voor de vijf wonden van
Christus). Daarnaast zijn er tal van andere symbolen
mogelijk zoals duif, het Paaslam, Brood en Wijn.
In de veertigdagentijd bieden wij u de mogelijkheid om
zelf een Paaskaars/geloofskaars te maken. U krijgt een
witte kaars, welke u zelf kunt versieren met behulp
van zachte was en wasstiften tot een eigen Paaskaars/
geloofskaars. Een ieder mag de kaars maken naar eigen
beleving. Ook willen we deze avond uitleg geven over de
betekenis van de Paaskaars en de mogelijke symbolen.
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Voor materialen en de kaars wordt
gezorgd; een ieder mag na afloop
de kaars meenemen naar huis
waar u het licht op een speciale
plaats op bijzondere momenten kunt ontsteken.
Datum: Dinsdag 23 maart 2021
Plaats: Pastorie St. Georgiusbasiliek
Boddenstraat 76, Almelo
Tijd:
20.00 uur – 22.00 uur.
Kosten: 10 euro
Opgave: voor 12 maart 2021 bij
Bea Oude Mulders, tel: 06-10793062,
mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
Annette ter Ellen, tel: 06-22225446,
mailadres: diaconie@stjorisparochie.nl

Bestuur St. Jorisparo ch ie

Tarieven kerkelijke diensten St.-Jorisparochie
Ingangsdatum: 1 januari 2021

16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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Bezoek Klooster in Denekamp op 11 september 2020
Tiener/M25 groep 2020.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we bijna bij de 2e
Adventszondag en hebben we bijna dit jaar afgesloten.

Wat was het een raar jaar, activiteiten die gepland stonden gingen
ineens niet door, vieringen werden
stopgezet. De term online vieren
werd geboren, alleen pastoor, misdienaar/lector en diegene die de
zorg droeg dat het bij de mensen
thuiskwam.
Een lege kerk, heel apart.
Zo ook onze tienergroep, we
hebben veel dingen thuis gedaan:
paaskaartjes maken voor ouderen

in het verpleeghuis en parochie en
het project Bevrijding waarbij de
tieners foto`s via de app moesten
aanleveren en waaraan een prijsje
was gekoppeld.
Verder, Michel en Annette zijn halverwege de crisis nog bij hen langs
geweest om een tractatie te brengen zodat we elkaar niet zouden
vergeten.
En toch, in de maand juni zijn we in
de pastorietuin bij elkaar geweest
om elkaar even te zien en bij te

praten. De zomervakantie naderde
toen en we dachten dat in het
nieuwe seizoen alles wel weer kon,
maar niets was minder waar, de 2e
golf deed zijn intrede. We zijn twee
keer bij elkaar geweest al was het
alleen maar om de band te versterken. 15 december hadden we de
laatste avond van 2020 wat in het
teken stond van Kerst.
Onze 1e activiteit in komende jaar
2021 is de online Tienerdag; deze
wordt georganiseerd door het bisdom Haarlem/Amsterdam. We
zien er naar uit.
Hartelijke groeten:
Tiener/M25 groep St. Jorisparochie
en leiding.

Kerstkaarten Azc Almelo
Dinsdag 24 november heeft de Tiener/M25 groep van de St.
Jorisparochie Almelo kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van het Azc Almelo.
Het is bedoeld om die mensen die nog in afwachting
zijn of ze mogen blijven of weer weg moeten, een hart

onder de riem te steken. Een kaartje kan dan helpen.
Eigenlijk was het de bedoeling om de kaartjes te overhandigen, maar doordat we nog in de coronacrisis zitten
gaan we het per post sturen.
Tiener/M25 groep en leiding

Paulus Apostel. Bekering: † ca. 33/36
Feest 25 januari

We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken,
op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus
(zo heette Paulus vóór zijn bekering).
Hem was er, als rechtgeaarde orthodoxe jood, dan ook
alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij
zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten
binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden.
Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij
heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister.
Een stem vroeg hem: ‘Saul, Saul waarom vervolg je mij?’
12
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Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin
en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als
een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meeste
fanatieke verdediger van Jezus’ leer: het evangelie was
er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte,
ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de joden
behoorde of niet. Drie jaar lang bereidde hij zich in het
verborgene voor op zijn zending.
Toen trad hij uit de schaduw en ondernam minstens vier
grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal
brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe Testament
in de bijbel zijn opgenomen. Er wordt verteld dat Paulus
in 64 met een zwaard onthoofd werd, op hetzelfde uur
en dezelfde dag waarop Petrus gekruisigd werd in Rome.
Daarom viert men deze twee heiligen samen op 29 juni.

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
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl
Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Jubilarissen
Georgiusbasiliekkoor
Almelo
Zondag 22 november was het feest van St Cecilea. Bij normale omstandigheden vieren we dan een feestje en
krijgen jubilarissen van ons koor de bijpassende onderscheiding van de Gregoriusvereniging Nederland uitgereikt.
Dit jaar betreft het Jan Rikhof en Frans ten Broeke.
• Jan Rikhof is 60 jaar lid van een zangkoor en zingt nog
altijd, ondanks zijn toch al hoge leeftijd. Jan heeft in zijn
zangersloopbaan bij vele Almelose koren gezongen.
• Frans ten Broeke is 65 jaar lid van een zangkoor. Hij
zingt niet meer mee in ons koor, maar is eerder benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdienste voor
ons koor. Hij is 19 jaar onze voorzitter geweest.
Beide mannen hebben er voor gekozen dat de onderscheidingen worden uitgereikt als we weer mogen
zingen met het hele koor, we weer een feestje mogen
vieren en zodoende iedereen daarbij aanwezig kan zijn
en we hen daar mee kunnen feliciteren.

60
JAAR

65
JAAR
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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.
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl,
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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In memoriam
Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons midden
zijn heengegaan:
Theo Joseph Rödel
Geboren 30 maart 1933 in Borne
Overleden 9 oktober 2020 te Almelo
Partner van mw. W.E. Rödel-Ganzeboom.
De crematieplechtigheid was op Woensdag 14 oktober
2020 om 16.15 uur in het crematorium in Borne.
Maria Anna (Marianne) van Mourik
Geboren op 26 juni 1934 te Klarenbeek
Overleden op 25 oktober 2020 in Tubbergen.
Marianne van Mourik, geboren te Klarenbeek gemeente Voorst op 26 juni
1934. Zij heeft op jonge leeftijd in een
Chocolade fabriek gewerkt en later in
de zorg. Op haar 23ste werd Marianne
voor het eerst zelf moeder, waarna ze
na een korte tijd alleen kwam te staan,
toen leerde ze Gerard kennen, weduwnaar met twee
zeer jonge kinderen. Tijdens hun huwelijk kregen ze
samen nog twee kinderen,; het verdriet was zeer groot
toen Erna, dochter van Gerard, op 13 jarige leeftijd
overleed. Ze heeft met heel veel liefde en warmte
meerdere pleegkinderen opgevoed en is jaren oppas
oma geweest. Marianne stond altijd voor iedereen klaar,
was stapel op dieren, planten en er chique uitzien.
Op 25 oktober 2020 is ze in de Eeshof te Tubbergen
overleden.
Wubbe Stoffer (Wim) Wubs
Geboren op 11 november 1931 in Glanerbrug
Overleden op 6 november 2020 in Almelo
Echtgenoot van Susan Wubs Reinders.
Wubbe, later ook wel Wim genoemd,
en Susan woonden aan de Havenkade.
Hij was tijdens zijn actieve loopbaan
werkzaam in de textiel en maakte onder
andere de transitie mee die Ten Cate
doormaakte nadat het in de textiel hier
in Twente slechter en slechter ging. Ten
Cate richtte zich destijds op het fabriceren van surfplanken en Wubbe was daar nauw bij betrokken. Wubbe
ging samen met Susan graag naar Sellingen, de geboorteplek van zijn vader, waar op de boerderij altijd wel wat

te doen was. En niet minder genoten zij ervan naar Den
Haag te trekken waar de broer van Wim woonde.
Behalve dat Wubbe zich samen met Susan intens verbonden voelde met zijn familie, trokken zij er ook graag
met hun tweeën op uit. Zo genoten ze samen van meerdere Lange Afstands Wandelingen.
Als je zo samen je weg mag vinden is het een heel hard
gelag dat je met het ouder worden geleidelijk aan onder
ogen moet zien dat je het met z’n tweeën niet meer redt,
dat je zorgafhankelijk wordt. Uiteindelijk werd Wim
opgenomen in het verpleeghuis, eerst in De Cromhoff
in Enschede, en later dichterbij in De Weijdehof, hier
in Almelo. Op zijn gedachtenisprentje liet Susan dit
gedicht van Huub Oosterhuis afdrukken, een prachtig
eerbetoon:
‘God zelf is je reisgenoot.
Hij zal een stok voor je snijden en
een hoed voor je vlechten.
Hij is je mantel, je leeftocht, de rots,
het water en de weg.’
Geertruida Rica Theresia (Truus)
Tusveld-Bekhuis
Geboren 27 augustus 1929 in Tubbergen
Overleden 12 november 2020 in Almelo
Weduwe van Gerardus Johannes Henricus Tusveld.
Uniek – Toegewijd – Levenslustig
Vandaag nemen wij afscheid van een
bijzondere vrouw, die na een lang
en bewogen leven nu haar rust heeft
gevonden en weer bij haar Gerard is.
Familiemens, in je gezin van herkomst
en je eigen gezin, wiens hoogste doel
was te streven naar harmonie en naar verbinding met
de ander. Zelfs als dat soms ten koste ging van jezelf.
Onderwijzeres in hart en nieren. Wat was je verontwaardigd toen je niet op school mocht blijven nadat je
met Gerard trouwde. Vrouw van Gerard, die na een
progressieve ziekte 12 jaar geleden stierf. Alle jaren dat
hij langzaamaan maar onomkeerbaar achteruit ging heb
je met alles wat je in je had voor hem gezorgd. Altijd was
je er voor hem en dat heeft jou zowel fysiek als mentaal
heel wat gekost. Bourgondiër die een lekker glas wijn
niet schuwde. Tot op het allerlaatst kon jij blij gemaakt
worden met een heerlijk glas witte of rode wijn. Wat
genoot je daarvan! Met 4 kinderen, 7 kleinkinderen en
2 achterkleinkinderen heb je veel meegemaakt. Je bent
altijd ten diepste blij geweest met ons allemaal, jouw
leven was echt gewijd aan je familie. Met je levenslust
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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heb je ons geleerd dat er morgen altijd weer een nieuwe
dag is. Wij nemen nu afscheid van jou en zullen je enorm
missen. Jij gaat met ons steeds mee naar een nieuwe dag.
Vaarwel lieve mama en oma! Je kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Bernardus Hermannus (Bernard) Hobert
Geboren op 11 augustus 1933 te Almelo
Overleden op 25 november 2020 in Almelo
Weduwnaar van Geertruida Gesina Rikhof.
Woensdag 25 november is onze vader,
schoonvader en opa Bernard Hobert
overleden. Zijn leven begon op 11
augustus 1933 op het Sluitersveld in
Almelo. Hij was de jongste in een gezin
met drie zussen. In de crisisjaren was
er zo weinig geld dat Pa zondags op
de schoenen van zijn zus naar de St. Georgius moest
lopen. De oorlogsjaren, die hij als kind beleefde, hebben een diepe indruk op hem gemaakt. Hij vertelde ons
over Duitse soldaten in “De Trefhoek”, een bom op het
Rosariumpark en twee verbrande Canadezen die bij de
Vriezebrug uit hun vernietigde tank zijn gehaald. Na de
oorlog leerde hij als veertienjarige het schildersvak en
vanaf 1958 werkte hij bij Mulder Schilders. In 1957 kwam
hij zijn Truus tegen op een dansavond in Geesteren. Op

30 november 1961 zijn ze getrouwd en gingen ze in de
Rengelinkstraat wonen. Een jaar later werd hun eerste
dochter Henriëtte geboren, daarna kwamen nog Jos,
Ingrid en Yvonne. Pa en Ma hebben ons een onbezorgde
jeugd gegeven in de Rengelinkstraat. In 1991 ging Pa in
de VUT en kon hij volop van zijn vrijheid gaan genieten. Fietsen, vissen, rustig een boek lezen of samen een
weekje naar zijn geliefde Duitsland. In 1995 werd hun
1e kleinkind Stijn geboren, daarna nog Eline, Mariëlle,
Rianne en Matthijs. Wat waren ze blij en trots! Bij opa
op de fiets en oma wist ze thuis lekker te verwennen.
Eind 2003 werd Ma ongeneeslijk ziek. Na haar overlijden
kon Pa zijn draai maar moeilijk vinden. In juli 2008 kreeg
Pa een herseninfarct, waardoor hij verzorgd kwam te
wonen in “De Greven”. Hij ging elke dag even naar het
restaurant van Het Meulenbelt voor een kop soep, een
praatje en een grapje. In 2012 kreeg pa zijn grootste verdriet te verwerken door het overlijden van Henriëtte.
Zelfs hierna heeft hij zich nog weer herpakt, wat laat
zien hoe sterk hij was. Het verlies aan mobiliteit en de
afhankelijkheid van anderen vond hij verschrikkelijk.
Door Corona werd het slotakkoord van zijn leven ingezet en door complicaties is hij 25 november 2020 rustig
overleden. Op 30 november daarna hebben we Pa en
Ma op hun trouwdag weer bij elkaar gebracht en is de
cirkel rond.

17 Februari “Aswoensdag”
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan
Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen
het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een
verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder
eten en drinken.
Om de ernst van het niet zomaar
alles te kunnen eten en drinken te
onderstrepen is er op Aswoensdag
een kerkdienst in de katholieke
kerk waarbij iedere kerkganger
naar voren moet komen en voor
het altaar staand van de priester
een kruisje van as (verkoolde
blaadjes) op het voorhoofd krijgt,
met de woorden: “Gij zijt gekomen
uit as en tot as zult ge wederkeren”
As is een teken van menselijke
gebrekkigheid en sterfelijkheid. As
is ook een teken van nieuw leven.
In vroegere tijden werd met as
gewassen: as heeft een reinigende
kracht. Ook het afbranden van de
16

stoppels op akkers maakt de grond
vruchtbaar. As werd op het hoofd
van zondaars gestrooid; as reinigt
en geeft kracht tot nieuw leven. De
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as voor het askruisje is afkomstig
van de verbrande en gezegende
palmtakjes van de paasperiode van
het voorgaande jaar. Als symbool
betekent het dat de takjes van jubel
en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om
tot teken te worden van het kruis,
de dood en de verrijzenis.
De start van de
vastenperiode
Het kerkelijk wetboek bepaalde
in 1983 dat Aswoensdag, net zoals
Goede Vrijdag, als een verplichte
vastendag geldt voor alle Roomskatholieke gelovigen in de leeftijdscategorie van 18 tot 60 jaar. Elke gedoopte binnen die categorie moet
zich op Aswoensdag beperken tot
één volwaardige maaltijd. Ook mag
er op deze dag geen vlees worden
gegeten. Vroeger mocht er gedu-

Artikelen
rende de volledige vastenperiode
geen vlees of eieren worden gegeten. Tegenwoordig worden slechts
Aswoensdag en Goede Vrijdag als
verplichte vastendagen gezien.
Nochtans wordt vanuit de hogere
bestuursorganen van de Roomskatholieke kerk het aanhouden van
vasten en boetedoening gedurende
de volgende veertig dagen tot Pasen
sterk gestimuleerd. In de toepassingsbesluiten van de Nederlandse
Bisschoppen die werden genomen
bij de Codex luris Canonici in 1989,
werd een decreet over de vasten en
boetedoening opgenomen. Hieruit
kunnen we het volgende citeren:
“Wij bepalen dat Aswoensdag en
Goede vrijdag dagen van verplichte
vasten en onthouding in spijs en
drank zijn en dat verder het bepalen
van de wijze van de beoefening van
boete en onthouding aan het eigen
geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.”
De diepere symboliek
van as
Het gebruik van assen als symbool
voor boetedoening en zonde dateert al uit de vroege middeleeuwen. Wanneer zondaars toen tot
een officiële boetedoening waren
veroordeeld, werden bij de mannen
assen gestrooid over het volledige
hoofd. Zondaressen kregen enkel
as over het voorhoofd gestrooid
of kregen een assenkruisje op het
voorhoofd. Hiermee werd het begin van hun boetetijd aangekondigd.
Boetelingen mochten vanaf de bestrooiing met assen en het dragen
van het boetekleed wel nog binnen
in de kerk, maar ze mochten enkel
nog achteraan zitten. Bovendien
waren ze verplicht om na het lezen
uit het evangelie, de dienst verlaten.
Ook in de Bijbel komt het gebruiken van as bij boetedoening voor.
Boetelingen bestrooien zichzelf
met as, als teken van berouw. Er
wordt beschreven dat wie boete
deed, voor een bepaalde tijd enkel
een boetekleed in de vorm van een

zak droeg. Het spreekwoord ‘in
zak en as zitten’ zou van dit gebruik
afgeleid zijn.
Het bestrooien met as werd in
eerste instantie enkel toegepast
bij veroordeelde zondaars, maar
evolueerde later tot een ritueel die
bij elke gelovige werd toegepast.
Men geloofde namelijk dat elk mens
wel eens zondigt, tegenover God of
tegenover zijn naasten. Paus Gregorius de Grote, die als kerkvorst
regeerde van 590 tot 604, was de
eerste die de term ‘Aswoensdag’
gebruikte om het begin van de vastenperiode aan te kondigen. In 1091
droeg paus Urbanus II elke kerk
op om dit ritueel te gaan toepassen. Het was nog wachten tot de
twaalfde eeuw op de regel die door
Rome werd uitgevaardigd, om de
palmtakjes die werden gewijd in de
paasviering te verbranden en deze
assen te gebruiken op Aswoensdag.
Naast de symboliek van de boetedoening staan de assen ook sym-

bool voor vruchtbaarheid en nieuw
leven. Landbouwers weten als geen
ander dat een stuk braakliggend
land laten afbranden er voor zorgt
dat de grond terug vruchtbaar
wordt en dat er zo plaats vrijgemaakt wordt voor het telen van
nieuwe gewassen. Tegelijk hebben
assen ook een reinigende kracht.
In vroegere tijden gebruikten huisvrouwen zelfs as om er de was mee
te doen.
Op Aswoensdag wil men dus eerst
nadenken over de dood en stilstaan
bij de vergankelijkheid van het leven. We bezinnen ons over onze
zonden en tonen berouw. Daarna
kijken we vooruit dankzij de reinigende kracht van de assen en hebben we aandacht voor de nieuwe
kansen die het leven ons biedt.
De aankomende veertigdagentijd
is een periode waarin gelovigen
zich hierover kunnen bezinnen. De
gemeenschap van christenen zoekt
hiervoor inspiratie in de Bijbel.
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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Vastenactiethema: “werken aan je toekomst”
Het belang van doorleren

In 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe
belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook
een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk,
waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we
onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar
school wil, omdat hij leraar wil worden.
In Nederland gaan alle kinderen
naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de
wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar
een paar jaar. Een vervolgopleiding
zit er echter vaak niet in. Terwijl je

daarmee juist de kans krijgt een vak
te leren, waarmee je een inkomen
kunt verdienen.
Daarom wil Vastenactie zorgen dat
meer jongeren (en volwassenen)
naar school kunnen en een ver-

volgopleiding krijgen om een vak
te leren. Zoals kleermaker, bakker,
winkelier, bijen houden of manden
vlechten. Dat helpt echt! Sommige
mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100
per jaar, oftewel maximaal € 8,30
per maand. Na een opleiding en
begeleiding verdienen ze nu tussen
€ 20 en € 50 per maand. Daarmee
kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen
dat zoveel mogelijk kinderen naar
school gaan en door kunnen leren!
* 63 miljoen kinderen volgen geen
onderwijs
*
250 miljoen kinderen leren niet
lezen en schrijven
Wilt u dit project steunen? Gedurende de hele veertigdagentijd staat
er achter in de St.-Georgiusbasiliek
en de St.-Jozefkerk een bus voor
uw bijdrage.
U kunt het ook overmaken naar
IBAN NL212 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Van harte aanbevolen.

Uitnodiging wandeling in de 40 - dagentijd
Op zondag 7 maart organiseren wij een wandeling in de 40
- dagentijd. Ons doel is mensen, jong en oud, al wandelend
met elkaar in contact en gesprek te brengen rondom het
thema ‘De tien geboden”.
Wij ontvangen u/jullie om 14.30 uur in de pastorie van
de St. Georgiusbasiliek. Om 15.00 uur willen starten
met een wandeling. Het is de bedoeling om via de Sluiskade langs het Almelo-Nordhornkanaal te wandelen.
De wandeling is ongeveer 7 km. De weg is ook geschikt
voor een scootmobiel.
Na afloop van de wandeling, rond 17.00 uur, bieden wij
u een kop soep met een broodje aan.
We willen de middag rond 18.00 uur afsluiten met een
korte gebedsviering.
18
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Voor de onkosten vragen een bijdrage van 5 euro p.p.
Het geld dat overblijft na het aftrekken van de onkosten
komt ten goede van de vastenactie.
Wilt u meewandelen, dan vragen wij u zich op te geven
voor zondag 28 februari.

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

betekenis en achtergrond van de Eucharistie. Dit was
zeer verhelderend. Bea had naar aanleiding van deze
film wat vragen op papier gezet waarover wij met elkaar
in gesprek gingen. Daarna hebben wij nog naar de film
over de Emmausgangers gekeken. Ook deze film was
heel inspirerend en hierover hebben wij weer een mooi
gesprek gehad.

Een verslag van een enthousiaste deelneemster van de wandeling van vorig jaar:

Na afloop hebben wij met elkaar genoten van een Vastenmaaltijd, die bestond uit een kop soep en broodjes.
Om deze middag op een passende manier af te sluiten
hebben wij o.l.v. Bea en Annette de Vespers gebeden
en gezongen in de Mariakapel. Al met al was het een
mooie en waardevolle middag. Volgend jaar weer. Hopelijk doen er dan meer mensen mee! Deze middagen
zijn echt de moeite waard.

Vastenwandeling 2020
Op zondag 8 maart kwamen wij met een aantal mensen
bij elkaar die zich hadden opgegeven voor de Vastenwandeling. Aangezien de weergoden niet meewerkten,
hebben wij in de Pastorie eerst koffie gedronken en
daarna 2 korte films bekeken. Na afloop van iedere film
gingen wij hierover met elkaar in gesprek . De 1e film had
als thema: de Eucharistie. Deze film gaf uitleg over de

Hartelijke wandelgroeten, Ria van Wijk

Week van Gebed: #blijfinmijnliefde
Welke nare gevolgen covid19 ook allemaal met zich meebrengt, bidden kan gelukkig coronaproof! Ieder van ons kan in de beslotenheid van z’n hart op een veilige
manier het gesprek met God aangaan. Elk jaar in januari vragen alle christelijke
kerken gedurende een week aandacht voor een gezamenlijk gebed om eenheid.

Juist in tijden waarin de samenleving
onder druk staat, is eenheid van
groot belang. De Week van Gebed
vindt plaats van 17 tot en met 24
januari. Het thema luidt dit jaar
#blijfinmijnliefde.
Het verwijst naar een oproep van
Jezus zelf in het evangelie volgens
Johannes. Jezus vraagt zijn leerlingen daar om in liefde met hem
verbonden te blijven (Joh. 15, 9-12).

Tijdens de Week van Gebed laten
christenen over de heel wereld
zien en merken dat ze in gebed
met elkaar en met God verbonden
zijn. Ook in onze parochies nemen
we deel aan de Week van Gebed.
Tijdens de vieringen zullen we
stilstaan bij het thema #blijfinmijnliefde. Maar iedereen die dat wil,
kan ook thuis, onderweg of waar
ook meebidden om eenheid tussen
mensen.

Dag van het Jodendom
Op zondag 17 januari – aan het begin van de Week van Gebed – staan
we in de katholieke kerk in Nederland ook stil bij de relatie tussen het
christendom en het jodendom. De
‘Dag van het Jodendom’ is een aantal jaren geleden ingevoerd om de
diepe verbondenheid, die er tussen
christen en joden bestaat, te markeren. “Onze oudere broeders,”
noemde paus Johannes Paulus II het
joodse volk ooit.
Dit jaar staat tijdens de Dag van het
Jodendom de ‘plaats van samenkomst’ centraal: kerk en synagoge.
Zowel voor joden als katholieken
geldt dat de plek waar de geloofsgemeenschap samenkomt om Gods
aanwezigheid te vieren en naar Gods
Woord te luisteren niet zomaar een
plek is. Overal en altijd hebben Joden en christenen van hun huis van
samenkomst – synagoge of kerk –
iets bijzonders gemaakt. Een ruimte
waaruit eerbied voor God spreekt,
die laat zien waarin we geloven én
wie we als gemeenschap zijn.

16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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3 februari - Heilige Blasius
In het overwegend goed katholieke Normandië was 3 februari een speciale dag.
Het was nog steeds hartje winter en iedereen wilde zich indekken tegen keelpijn.
Daar was meer dan een warme das voor nodig. Dus bedevaarten naar de kerk om
de Blasiuszegen te ontvangen.
Deze zegen is vernoemd naar de
heilige Blasius. Historisch gezien is
er over deze heilige weinig bekend.
Algemeen wordt aangenomen dat
hij in de 4de eeuw heeft geleefd in
de Armeense stad Sebaste. Overleveringen spreken van een arts die
tot bisschop van deze stad werd
gekozen. Vanwege zijn getuigenissen van zijn geloof in Christus zou
hij na tal van gruwelijke martelingen
zijn onthoofd. Zijn verering is waarschijnlijk door de Kruisvaarders naar
west Europa over gebracht.
Blasius is het meest bekend geworden vanwege het verhaal waarin hij,
kort voor zijn marteldood een kleine

jongen genas. Het mannetje dreigde
door een visgraat in zijn keel te
stikken. Deze vertelling zou aan de
grondslag liggen van de Blasiuszegen
in de vorm zoals we die nu kennen.
3 februari is de liturgische feestdag
gewijd aan Blasius. In veel katholieke
kerken wordt dan na de mis de Blasiuszegen aangeboden. De priester
houdt daarbij twee, op de, een dag
eerder te vieren Maria Lichtmis,
gewijde kaarsen in de vorm van een
Andreaskruis bijeen gebonden, tegen de hals van de gelovigen, daarbij
een kort gebed uitsprekend.

wordt gegeven
komt voort uit
het middeleeuwse gebruik regelmatig
kaarsen
te offeren aan
Blasius. Dit zou
terug gaan naar
de legende over
een vrome vrouw die de bisschop,
tijdens zijn verblijf in de gevangenis
dagelijks opzocht om hem van eten
en een kaars te voorzien. Blasius
zou de vrouw verzocht hebben om
ook na zijn dood hem kaarsen te
blijven schenken. Als beloning zou
de vrouw tegen beschermd worden.
Hoewel de Blasiuszegen een bijna
middeleeuws, katholiek ritueel is,
is het in veel Normandische kerken
nog steeds niet in onbruik geraakt.

Dat de Blasiuszegen met kaarsen

Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)
Ieder jaar op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis.

Bij de ‘Presentatie van Christus in de Tempel’ herdenken
de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder
van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer
na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het
gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig
dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze
gelegenheid een lam en twee duiven. Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis (ook ‘Candlemas’).

maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens
dezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40
dagen na de bevalling van een zoon naar tempel ging
voor een reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in
moderne oren misschien wat vreemd, maar betekende
dat een vrouw na een bevalling een rustperiode van
40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus.
Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat ‘zwangerschapsverlof’ van Maria.

Je moet het maar weten

Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting van de
kersttijd. Dat verklaart tevens waar
de naam Lichtmis vandaan komt.
Als Jozef en Maria op de 40e dag
met hun pasgeboren zoon naar de
tempel gaan, ontmoeten ze daar de
oude Simeon, die in het kind de Messias
herkent en hem “een Licht” noemt “dat voor de heidenen straalt” (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de eerste
eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie
te houden. In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik
bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te zegenen, die
dan weer een dag later gebruikt kunnen worden voor
de Blasiuszegen van 3 februari.

Waarom Maria-Lichtmis eigenlijk geen
Mariafeest is
Maria-Lichtmis heet het feest dat de
Kerk op 2 februari viert. De naam is een
beetje verwarrend, want het is eigenlijk
geen Mariafeest. Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. Maria-Lichtmis wordt
gevierd op de 40e dag na Kerstmis. Volgens de joodse
traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon
voor God te brengen in de tempel. De officiële naam
van het feest luidt ook ‘Opdracht van de Heer’.
Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft te
20
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Tarcisius - een beroemde misdienaar
Lang geleden, rond het jaar 250, leefde er een jongen, Tarcisius. Tarcisius was een
christen en elke nacht glipte hij door de straten van Rome naar de samenkomst
van de christenen. Elke morgen, heel vroeg, kwamen de christenen samen in de
onderaardse begraafplaatsen. Men noemde die plaatsen de catacomben. Het
waren lange, donkere gangen en in de zijkanten ervan begroef men de doden.
De christenen konden alleen ‘s
nachts samenkomen, omdat ze
vervolgd werden. Want als de
pretoriaanse wacht, de politie van
Rome, erachter kwam, dat men in
Jezus Christus geloofde, dan werd
men opgesloten en gemarteld. Velen werden zelfs gedood, als ze niet
wilden offeren voor de afgoden.

“Goed, we zullen het proberen,
maar wees voorzichtig!” De Paus
knielde neer en nam eerbiedig de
heilige Hosties van het altaar; hij
borg ze in een gouden doosje en
hing dat aan een touwtje om de hals
van Tarcisius. De jongen stopte het
onder zijn mantel: de toga.

Zoals elke nacht was Tarcisius
ook nu naar de catacomben
gekomen om de heilige Mis van
de Paus te dienen. Er waren
die morgen maar weinig mensen, want sinds een paar dagen
had men weer vele christenen
gevangen genomen; en vele
anderen moesten vluchten.
Na de heilige Mis bleef Tarcisius nog wat bidden en hielp
hij de Paus alles opruimen.
Toen ze daarmee klaar waren,
zuchtte de paus: “Gisteren
is één van de bewakers van
de gevangenis in het geheim
bij mij geweest. Hij heeft mij
verteld, dat onze gevangen
broeders en zusters graag
de heilige Communie zouden
ontvangen voordat ze gedood
worden. Bijna alle priesters
zijn al gevangen. Ikzelf kan niet
gaan, want ze kennen mij. Ach
wist ik toch maar een oplossing!”
“Heilige Vader, waarom laat U mij
niet gaan? Mij zullen ze zeker niet
verdenken.” “Neen, mijn beste,
je bent nog te jong, het is veel te
gevaarlijk voor je!” “Maar heilige
Vader, ik kom toch ook elke morgen hier naartoe. En ik ben de enige
misdienaar, die nog nooit is weggebleven. Het is trouwens nog vroeg
en op straat zal ik wel niemand
ontmoeten.” De Paus stemde toe:

De knaap vertrok terwijl hij met
een hand onder zijn toga het doosje
vasthield om het vooral niet te
verliezen. Zo stapte hij door de
straten van Rome, terwijl hij bad
tot de Heer, die hij bij zich droeg.
In een steegje riep een schelle
jongensstem: “Hé, Tarcisius, wat
doe jij hier zo vroeg?” Een paar
buurtjongens kwamen naar hem
toe gehold. Zij stootten hem aan en
zeiden: “He, wat doe je raar en wat

heb je daar onder je toga?” Een van
de jongens sloeg de toga van Tarcisius weg: “Kijk! Hij heeft iets van
die vervloekte christenen bij zich!”
“Geef hier! … Geef hier of je krijgt
ervan langs!” Tarcisius hield krampachtig het doosje vast. Hij kon het
Lichaam van Christus toch niet aan
deze heidenen prijsgeven. De jongens sloegen en trapten hem, maar
hij liet niet los. Toen werden ze
razend en ze mepten hem zo hard
dat hij bloedend en dodelijk getroffen neerviel. Plots een kreet …
“Wat moet dat daar?” Een soldaat
stormde naar hen toe. Verschrikt
stoven de vechters weg; Tarcisius
lag stervend op de keien. De
soldaat boog zich over hem
heen; er liep een glimlach van
herkenning over het gelaat van
Tarcisius, want deze soldaat
was ook een christen. Met
zijn laatste krachten reikte
hij hem het Sacrament over.
Zonder een woord te zeggen
hing de soldaat het om zijn
hals. Hij nam de jongen op
en droeg hem naar een huis
in de buurt waar hij wist dat
christenen woonden. Daarna
ging hij naar de gevangenis en
deelde daar in het geheim de
heilige Communie uit. Enkele
uren later stierf Tarcisius aan
zijn verwondingen. Hij werd
begraven in de catacomben
van Callixtus, bij de graven van
de Pausen.
De heilige Tarcisius is de patroon van de misdienaars, omdat hij zijn leven heeft gegeven
voor de heilige Eucharistie.
Gebed
Heilige Tarcisius, gij hebt ons voorgedaan hoeveel men voor God moet
overhebben; gij zijt zelfs uit liefde voor
de heilige Eucharistie gestorven. Help
mij om een goede misdienaar te zijn;
om steeds op tijd te komen, aandachtig te zijn en vooral om echt te bidden
en van Onze Lieve Heer te houden.
Amen.
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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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
16 ja nu a r i t /m 19 m a a r t 2021
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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.
kantoor- & projectinrichting +
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop
kantoor- & projectinrichting +
De werkwereld
verandert inineen
hoog
meer dan
10.000 kantoorartikelen
onze
webshop
tempo, wij veranderen mee.

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
ENTwentepoort
EEN BETROUWBARE
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
Bezoek onze nieuwe website:
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kantoor- & projectinrichting +
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

De werkwereld verandert in een hoog
kantoor& projectinrichting
tempo, wij
veranderen mee.+
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop
De werkwereld verandert in een hoog
tempo, wij veranderen mee.
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BEHOEFTE AAN
EEN FLEXIBELE
Bezoek
onze nieuwe website:
EN EEN BETROUWBARE
www.mdoc.nl
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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EN EEN BETROUWBARE
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