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Pinksteren, bij wie zoek je raad
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Uw specialist op het gebied van 
hypotheken, pensioenen 

en verzekeringen

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

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

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

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

Jo Leloux
TWEEWIELERS

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

In Memoriam

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

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

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

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

Pastoraal team

Pastoor en teamleider
Mgr. A.J.J. Woolderink 
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl 
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

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

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062 
catechese@stjorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie  
Mgr. A.J.J. Woolderink
Voorzitter
A.J.P. (André) de Paepe
tel. 0546 86 44 60 : vicevoorzitter@stjorisparochie.nl
Vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen
M.A.J. (Marian) Linssen- Canters
tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl
Secretaris parochiebestuur
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 gast-
vrouwen aanwezig. jozef.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
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Algemeen

Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anders-
zins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de 
mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. 
Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met 
de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/ 
06 42 65 23 02

Bezoek thuis 
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, 
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84 
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste 
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers 
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de 
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,  
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 
0546 86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om 
toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en 
feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vie-
ringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres: 
secretaris@stjorisparochie.nl of 
via secretariaat@stjorisparochie.nl 
uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071 
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068 
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht 
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook 
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken 
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek: 
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89

Extra collecte

Missionarissen en missionair werkers 
zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en mis-
sionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het 
middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van 
de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 
23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze 
bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich 
kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daar-
bij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een 
steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Zij zijn er altijd voor de ander 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen 
en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen 
zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daal-
huizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, 
waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden 
en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie 
parochies onder zijn hoede. Missionair werker Susanne 
Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al 
jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet 
konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor 
zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld 
erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere 
missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor 
de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.

Samen voor onze missionarissen 
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers 
in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, 
zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan 
verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie 
voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, 
zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland 
zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vra-
gen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig 
fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen 
voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is 
gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we 
het steuntje in de rug van onze missionarissen. 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie? 
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn 
voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en 
vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet 
u mee met de WNM Pinksteractie? U kunt de WNM-
posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in 
de kerk leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden 
onder de aandacht brengen, mensen erop attenderen 
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Algemeen / Liturgische vieringen

Preventiebeleid R.-K. Kerk
Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een 
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten 
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplich-
ting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit 
van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochiële Caritas Instelling 
(PCI)

De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie 
St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-
861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com 
of via een briefje in de brievenbus van de betreffende 
pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen 
door middel van een financiële bijdrage te storten op 
ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 
ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

 Corona 
Verantwoord en veilig naar de kerk 

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

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

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

nenkomst van de kerk

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

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

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

dat digitaal geven ook mogelijk is. Het is allemaal een 
kleine moeite die een groot verschil kan maken. 
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank 
u wel!

Met Pinksteren zal er in de kerken een extra collecte zijn 
voor onze missionarissen om hun goede werk voort te zetten 
en het te behouden. Geef om hen, die in den vreemde zich 
inzetten voor onze medemens.

Biechtgelegenheid 
Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doorde-
weekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie. 

Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris 
Woolderink. 
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Liturgische vieringen

   
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Hemelvaart van de Heer Géén viering Donderdag 13 mei 10.00 uur
Hoogfeest  Eucharistieviering
  Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Zevende zondag van Pasen Zaterdag 15 mei 18.30 uur Zondag 16 mei 10.00 uur
“Exaudi” Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Herenkoor Georgius (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Mariaviering (Lof) Géén viering Woensdag 19 mei 19.00 uur
  Marialof Georgiuskoor (lat./ned.)
  Mgr. Woolderink

Hoogfeest van Pinksteren Zaterdag 22 mei 18.30 uur Zondag 23 mei 10.00 uur
Einde Paastijd Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Op zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag, zal in een eucharistieviering in de Elisakerk om 19.00 uur 
regio-vicaris Ronald Cornelissen Alphons Woolderink installeren als pastoor.

Tweede Pinksterdag Géén viering Maandag 24 mei 10.00 uur
Begin: Tijd door het jaar  Eucharistieviering
H. Maria Moeder van de kerk  Jozefkoor (ned.)
  Mgr. Woolderink

Hoogfeest v/d H. Drie-eenheid Zaterdag 29 mei 18.30 uur Zondag 30 mei 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Hoogfeest Heilig Sacrament Zaterdag 5 juni 18.30 uur Zondag 6 juni om 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

11de Zondag door het jaar Zaterdag 12 juni 18.30 uur Zondag 13 juni 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

12de Zondag door het jaar Zaterdag 19 juni 18.30 uur Zondag 20 juni 11.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

13de Zondag door het jaar Zaterdag 26 juni 18.30 uur Zondag 27 juni 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) The Lord’s Choir (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

14de Zondag door het jaar Zaterdag 3 juli 18.30 uur Zondag 4 juli 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

15de Zondag door het jaar Zaterdag 10 juli 18.30 uur Zondag 11 juli 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

16de Zondag door het jaar Zaterdag 17 juli 18.30 uur Zondag 18 juli 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

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: 

Doopdata 2021 

Datum St.-Georgius St.-Jozef  
06 juni  13:00 uur  14:00 uur 
19 september 13:00 uur  14:00 uur 
14 november 13:00 uur  14:00 uur 

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons paro-
chiesecretariaat: 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. 06 207 936 11 of mailen thlowik@gmail.com. 

Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep doopvoorbereiding

Doordeweekse vieringen 

St.-Georgiusbasiliek 
Maandag:   8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 

18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis 
  (In het weekend wordt vermeld of er een 

ochtend- dan wel avondviering is).  
Woensdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 

Woensdag:  19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie 
en gebed voor het H. Sacrament. 

Donderdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Vrijdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis 
St.-Jozefkerk 
Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.

Personalia

Gedoopt op zondag 7 februari 2021 in 
de St.-Georgiusbasiliek
Christian Wilbert (Lucas) Feenstra. 
Zoon van Daphne Letteboer en Manolito Feenstra. 

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

Benoeming in de Elisaparochie

De toekomst
Mijn benoeming voor de Elisakerk betekent niet dat de 
Elisakerk nu ook onder het bestuur van onze St.-Joris-
parochie valt. Ze behoudt als zelfstandige parochie haar 
eigen bestuur. In de komende tijd zal moeten worden 
bezien op welke wijze de beide parochies kunnen sa-
menwerken voor katholiek Almelo.

Het zal geen geringe opgave zijn om als enige priester 
te werken voor heel Almelo, dat vroeger maar liefst 6 
parochies telde met een zelfde aantal pastoors en ook 
nog evenveel kapelaans.

Het is wel gelukkig dat we in de Elisaparochie kunnen 
rekenen op de inzet van de pastoraal werkster
mevr. Anita Oosterik en diaconaal medewerker dhr. 
André Rupert en natuurlijk net als in de St.- Jorisparo-
chie, op vele vrijwilligers.

Verder is Almelo-Zuid geen onbekend terrein voor mij. 
Ik ben opgegroeid aan de Bornsestraat en in mijn jonge 
jaren op velerlei wijze actief geweest in de St.- Christof-
felkerk, waar ik na mijn priesterwijding in 1979 ook mijn 
eerste H. Mis heb gedaan.

Installatie
Gezien de beperkingen vanwege de coronapandemie is 
er helaas op het moment, dat ik dit schrijf (7 april) nog 
geen enkel zicht op het aantal mensen dat we kunnen 
uitnodigen om de installatie op Pinksteren te kunnen 
bijwonen. U zult er tegen die tijd zeker van op de hoogte 
worden gesteld. Intussen vraag ik graag om uw gebed 
voor een vruchtbaar pastoraat in de Elisaparochie.

Vicaris Woolderink

Zoals u inmiddels wel hebt kunnen lezen, heeft de Aartsbis-
schop mij per 21 mei benoemd tot pastoor van de Elisapa-
rochie. De installatie door de regio-vicaris R. Cornelissen zal 
zijn op de avond van de Eerste Pinksterdag om 19.00 u in 
de Elisakerk.

De geschiedenis
De Elisaparochie ontstond in 2002 uit de fusie van de 
toenmalige St. Egbertusparochie, de St. Christoffelparo-
chie en de St. Willibrordparochie. Sinds de oprichting 
van de Willibrordparochie in 1963 zijn de paters Kar-
melieten in het pastoraat van Almelo- Zuid werkzaam 
geweest.

De drie kerken van Almelo-Zuid werden aan de ere-
dienst onttrokken en in 2008 werd een nieuwe kerk aan 
de Rembrandtsingel ingewijd door Mgr. Eijk. Ze werd 
toegewijd aan de profeet Elisa.

Deze kerk werd ontworpen in de zogeheten organische 
stijl door het architectenbureau Alberts en van Huut. 
Diverse elementen uit de vroegere kerken vonden een 
plaats in de nieuwe kerk: o.a. de kruisgroep en een Ma-
riabeeld uit de Egbertuskerk, het orgel uit de Willibrord 
en het smeedwerk, enkele beelden en de klokken uit de 
Christoffelkerk.

In 2010 werd besloten dat de Elisaparochie nog 10 jaar 
toevertrouwd zou blijven aan het pastoraat van de Kar-
melieten, tot het emeritaat van pater Eef van Vilsteren 
die in 2020 75 jaar werd. Daarna zou de parochie terug-
vallen aan het Bisdom. In feite kwam er nog een jaar bij 
met de tijdelijke benoeming van pater Ton van de Gulik, 
die op 16 mei aanstaande afscheid neemt. Pater van der 
Gulik blijft pastoor van de parochie van Zenderen en is 
ook prior van het Karmelietenklooster aldaar.

Nu ik ook benoemd ben voor de 
Elisakerk en daar op zondag de H. 
Eucharistie vier om 9.30 u betekent 
dat voor de St.-Georgiusbasiliek 
een verandering van de aanvangs-
tijd van de zondagsmis.

Na Pinksteren, vanaf 30 mei, zal 
de Eucharistieviering om 11.00 u 
beginnen.

Vicaris Woolderink

Andere tijd zondagsmis Basiliek
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Pinksteren: bij wie zoek je raad?

Als je voor een grote uitdaging staat, moeilijke beslissingen moet nemen of ergens 
over inzit, bij wie ga je dan te rade? Door wie laat je je adviseren?

Wie van ons kent die situatie niet? 
Allemaal komen we niet één keer 
maar talloze malen in ons leven op 
zo’n moment waar je je afvraagt: 
bij wie ga ik te rade? Wie helpt mij 
verder?

Vaak kennen we wel ervaren en be-
trouwbare mensen in onze omge-
ving waar je om steun of advies kunt 
vragen. En soms zijn we heel dank-
baar wanneer we achteraf merken 
dat we door iemand op het goede 
spoor gezet zijn. Maar het kan ook 
zijn, dat de een je dit aanraadt en 
de ander het tegenovergestelde en 
de onzekerheid alleen maar groter 
wordt.

De apostelen stonden na Jezus’ 
hemelvaart ook voor een grote 
uitdaging. De Heer had hen opge-
dragen: “Verkondig het evangelie aan 
heel de wereld”. Dat was niet alleen 
een geweldig grote opgave maar ze 
hadden ook persoonlijk ervaren 
dat velen vijandig stonden tegen-
over Jezus.

Hoe nu verder? Zeker, ze hadden 
elkaar maar ze hadden alle elf ook 
dezelfde zorgen, angsten en twijfels.
Ze moesten in feite nog herstellen 
van het fiasco dat ze Jezus uit angst 
in de steek hadden gelaten toen het 
er op aan kwam. Maar toch hadden 
ze ook wel wat nieuwe moed ge-
kregen na Pasen, toen ze zagen dat 
niet alles voor niets was geweest. In 
hun hart smeulde het verlangen om 
Christus na te volgen wel degelijk. 
Maar wat smeult kan tenslotte ook 
uitgaan, wanneer er van buiten 
geen zuurstof meer bij komt. Hij, 
hun Heer, was nu niet meer zicht-
baar bij hen. Bij wie zoek je nu raad?
Had Jezus hen niet gezegd: “Als Ik 
ben heengegaan, dan zal de Vader 
op Mijn gebed jullie een ander Helper 
zenden, de Heilige Geest. Hij zal jullie 
alles in herinnering brengen.”

Gedurende 9 dagen tussen He-

melvaart en Pinksteren hebben 
de leerlingen dan ook samen met 
Maria gebeden om die Helper die 
hen beloofd was. De Helper, de 
Heilige Geest wordt ook wel de 
Adem Gods genoemd, die leven 
brengt. Die adem was de zuurstof 
die nodig was om hun smeulend 
verlangen te doen oplaaien als een 
vuur. En zij ontvingen op de dag van 
Pinksteren, dan ook datgene waar 
iedere mens uit zichzelf altijd tekort 
aan heeft, namelijk wijsheid, inzicht, 
kennis, raad, sterkte, ontzag en liefde 
voor God. Het is de belofte van die 
7-voudige gave van Gods Geest, die 
ook ons geschonken is bij ons H. 
Vormsel. 

Maar je merkt er alleen niet zoveel 
van als je de Helper niet telkens 
om die bijstand vraagt. Dan is het 
als een ontvangen cadeau, dat niet 
uitgepakt wordt.

Wij mogen bidden:
Goede God, U hebt ons de Helper 
beloofd de Heilige Geest. Schenk ons 
inzicht, wijsheid en goede raad bij 
alles wat we willen ondernemen. En 
geef ons ook moed en sterkte om te 
kunnen volbrengen wat U ons hebt 
ingegeven. Ik wens ons allen een geze-
gend Pinksterfeest.

Vicaris Woolderink

Johannes wordt beschouwd als de 
voorloper van Jezus de Messias. Hij 
doopte in de Jordaan een doopsel 
van bekering en kondigde aan: “Na 
mij komt iemand die groter is dan ik; 
ik ben zelfs niet waard de riem van 
zijn sandaal los te maken” (dat was 
nederig slavenwerk!). 

Hij zag zijn optreden zelf als baan-
brekend werk voor de Messias. 

Deze herkende hij in Jezus op het 
moment dat hij Hem doopte. Al-
thans zo zeggen de drie evangelis-
ten Matteus, Markus en Lukas. 

Want de vierde, Johannes, sugge-
reert dat Johannes Jezus al eerder 
kende. Immers, toen Jezus voorbij-
ging, duidde hij hem aan als het Lam 
Gods.

24 Juni Geboorte van de
Heilige Johannes de Doper
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Jongeren

voor onze har-
telijke dank. De 
familie Wesselink 
heeft het hart op de juiste plaats 
zitten en is begaan met mensen 
die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.

Bij terugkomst in de pastorie heb-
ben we de dag afgesloten met een 
pannenkoeken zelf gebakken door 
de tieners. Onder de maaltijd heb-
ben we geevalueerd hoe alles was 
verlopen en of er moeilijkheden 
waren geweest. Men was tevreden 
en vond het leuk om te doen, en 
ook de ontvangers hadden grote 
waardering voor het gekregen 
mandje. De leiding van de Tiener/
M25 groep was dan ook bijzonder 
tevreden over de actie, in korte tijd 
hebben we toch maar iets mooi`s 
neergezet.

Wie in aanmerking komt wordt al-
tijd met de grootste zorgvuldigheid 
bekeken en het zijn echt mensen 
die de afgelopen 2 jaar (in 2020 
hebben we geen actie gehouden) iets 
hebben meegemaakt waardoor 
een steuntje in de rug wenselijk is. 
Paaszaterdag ging het gebeuren, 
om 10.00 uur was de M25-groep 
present in de pastorie van de Geor-
giusbasiliek om de mandjes samen 
te stellen, e.e.a. ging in een goede 
harmonie het was een gezellige 
ochtend. Nadat de mandjes klaar 
waren kregen ze van Annette de 
namen en routebeschrijving en men 
ging op de fiets of scooter op weg 
door de parochie. Annette bleef 
achter in de pastorie zodat men kon 
bellen als er nood was.

Het fruit voor de mandjes werden 
gesponsord door fruithandelaar 
Hans Wesselink uit Almelo, waar-

 Diaconale actie Tieners 

Elk jaar hebben wij, de Tiener/M25 groep onze Fruitmand-
jesactie, en ook dit jaar hebben we besloten om geheel 
corona-proof deze actie te houden.

Ook hebben we de tieneravond 
verplaatst naar een tienermiddag, 
we gaan t/m de vakantie proberen 
of de zondagmiddag iets voor ons 
is. De 1e Tiener/M25 middag is dan 
ook op Zondag 18 april van 14.00 
uur tot 16.00 uur.

Hartelijke groeten:
Tiener/M25 groep en Michel en 
Annette
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St.-Georgius

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

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

St.-Georgiusbasiliek Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Bood-
schappenmand door Almelose hulpverleners die in 
sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er 
ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te 
ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan 
het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich 
hierover eniger tijd geen zorgen te maken.

Enkele voorbeelden van deze boodschappen zijn: brood, 
aardappelen, blikgroenten, melk, luiers etc.

De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze 
manier voor om niet verder in de schulden te geraken, 
wat de situatie zou kunnen verergeren. Daarom zijn we 
in het weekend van 6 en 7 februari weer gestart om de 
boodschappenmand in onze kerken te plaatsen. 

Dat geldt voor de St.Jozefkerk elke 1e zaterdag van de 
maand en voor de Georgiusbasiliek elke 1e zondag van 
de maand.

Ook kan men de 
boodschappenmand financieel 
ondersteunen middels de 
collectebus of men kan een 
bedrag overmaken op: 
NL 29 RABO 01002159254  
t.n.v. Stichting de Boodschappenmand 
te Almelo.

Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel 
veel dank.

Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.
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St.-Jozef

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

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.

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 en na de lock-down) 
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.

St.-Jozefkerk

St. Jozefviering 2021

Op 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van de H. Maagd Maria, heeft paus Francis-
cus een apostolische brief gepubliceerd waarin hij een heel 
jaar toewijdt aan de heilige Jozef. Dit Jozefjaar loopt van 8 
december 2020 tot 8 december 2021, omdat Jozef op 8 
december 1870, precies 150 jaar geleden, werd uitgeroepen 
tot patroonheilige van de universele kerk.

Paus Franciscus noemt Jozef in zijn document ‘Patris 
Corde’ specifiek een vader die geliefd is, teder en lief-
hebbend, gehoorzaam, accepterend, creatief en moedig, 
een werkende vader en een vader in de schaduw. Jozef 
staat model voor geduld en hoop, twee eigenschappen 
die we goed kunnen gebruiken in de huidige tijd. Jozef 
staat daarnaast als pleegvader van Jezus model voor 
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St.-Jozef

Verboden te parkeren op het
kerkplein van de Jozefkerk
De Locatieraad van de St Jozefkerk gaat het parkeerbeleid 
rond haar kerk aanpassen. Dit om de nodige nooddiensten 
zoals brandweer en ambulances vrij baan te kunnen geven. 
In de huidige situatie komt het helaas regelmatig voor dat 
de toegang of afrit van het kerkplein wordt geblokkeerd 
door auto’s. 

Dit kan tot ongewenste situaties leiden. We hebben dit 
als Locatieraad voorgelegd aan een deskundige bij de 
brandweer en deze kwam met het dringende advies 
om het kerkplein autovrij te maken. Dit is ook mogelijk 
omdat wij als St Jozefkerk de beschikking hebben over 
een ruime parkeerplaats.

Binnenkort zullen er borden worden geplaatst van 
verboden te parkeren. We verzoek een ieder dan ook 
vriendelijk maar met klem om vanaf nu de auto te plaat-
sen op de parkeerplaats naast de kerk en niet meer op 
het kerkplein.

Bedankt voor jullie medewerking
Locatieraad St Jozefkerk

gehoorzaamheid, moed en verantwoordelijkheid. Jozef 
is behalve patroonheilige van de universele Kerk, ook 
de heilige van het geloof, van vaders en echtgenoten, 
van het huisgezin en daarnaast van arbeiders en vele 
ambachten.

Omdat er dit jaar dus extra aandacht is voor St. Jozef en 
omdat onze St. Jozefkerk naar hem genoemd is, heeft de 
locatieraad een prachtig beeld aangeschaft om St. Jozef 
elk jaar een maand lang te eren. De rest van het jaar zal 
hij een passende plek in onze kerk krijgen.

Omdat St. Jozef een eenvoudige timmerman uit Na-
zareth was hebben we hem omringd met houtbewer-
kingsgereedschappen zoals een hamer, zaag, beitels, 
verschillende soorten schaven en een kruishout, een 
timmermansgereedschap waarmee een lijn evenwijdig 
aan de kant van het materiaal gekrast kan worden. Mis-
schien al een kleine verwijzing naar Jezus’ latere kruis-
dood.

Het was een prachtige viering, waarbij de vicaris het 

Jozefbeeld heeft ingezegend en bewierookt. Op de St. 
Jozefdag wordt bij ons in de kerk ook de Jozefpenning 
uitgereikt aan parochianen die zich op een bijzondere 
manier verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Jozef-
gemeenschap.

Dit jaar hebben wij als locatieraad gemeend dat dhr. 
Johan Berends deze penning meer dan verdiend heeft. 
Hij is al meer dan vijftig jaar lid van ons dames- en heren-
koor St. Jozef. Daarvoor was hij ook al flink aantal jaren 
lid van het toenmalige jongenskoor. Ook heeft hij samen 
met onze dirigent, dhr. B. Hulshof, als cantor steeds de 
voorzang voor zijn rekening genomen.

Helaas kon dhr. Berends deze onderscheiding niet per-
soonlijk in ontvangst nemen, omdat hij ernstig ziek is. 
Vanaf deze plaats wensen wij hem alle goeds toe. De 
vicaris zal hem de penning op een later tijdstip uitreiken.
Vanwege alle beperkingen kon er maar een beperkt 
aantal parochianen deelnemen aan deze viering, maar 
we bidden en hopen dat dit het komende jaar anders 
zal zijn.

In overleg met de vicaris hebben we dan ook besloten 
om in het vervolg elk jaar, op 19 maart, St. Jozef te ge-
denken in onze eigen St. Jozefkerk.

Locatieraad St. Jozef
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Overledenen van de St. Jorisparochie

In Memoriam

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

Maria Theresia Gezina (Ria) 
te Wierik-Morssinkhof
Geboren op 11 juni 1935 te Hengelo
Overleden op 12 februari 2021 in Almelo
Herinneringen aan Ria te Wierik-Morssinkhof.

Onverwachts is op vrijdag 12 februari 
j.l. Ria te Wierik-Morssinkhof van ons 
heengegaan. Ria was de jongste uit een 
gezin van 8 kinderen, een bedrijvig on-
dernemersgezin aan de Breemarsweg 
te Hengelo. Een gezin waar altijd reuring 
was en iedereen welkom. Dat is een 

houding die Ria ook kenmerkte: verbindend, oog voor 
gezelligheid en saamhorigheid en ondersteuning bieden 
aan anderen waar dat nodig was, waar zij van betekenis 
kon zijn. Ook Ria was ondernemend aangelegd en zat 
vol ideeën. Haar Herman leerde ze kennen bij de “In-
stuif” en als verkenner kwam hij al bij hun thuis. Nadat 
ze elkaar in augustus 1960 het jawoord hadden gegeven 
liet het gezinsleven niet lang op zich wachten; in mei 1961 
werd Monique geboren en in december 1962 zag Hel-
een het levenslicht. Daarmee was het gezin compleet. 
Toen in 1964 Herman werd aangesteld als directeur van 
de nieuwe LTS St. Paul in Almelo verhuisden ze naar 
Almelo. Ria genoot van haar kinderen en kleinkinderen 
en hun partners, vrienden en vriendinnen. 

Naast haar sociale bewogenheid vormde muziek tot 
het laatst een rode draad in haar leven; vanaf de eerste 
pianolessen op jeugdige leeftijd tot aan de gezamenlijke 
Schubertsessies met haar muziekmaatje. De muziek 
werd door haar met liefde doorgegeven aan haar kin-
deren en kleinkinderen. Er werd dan ook volop samen 
gemusiceerd. Het afscheid van haar levensgezel vormde 
voor Ria een groot gemis, maar haar levenslust en ener-
gieke betrokkenheid op het leven en met anderen waren 
haar daarin tot steun. Ria had nog zoveel plannen en wij 
samen met haar. Haar afscheid van ons uit dit leven heeft 
ons dan ook overvallen. We zijn blij dat we je zolang 
in ons midden mochten hebben. Afscheid, de geboorte 
van een herinnering. Met zoveel herinneringen weten 
we jou altijd in ons midden.

Herman Joseph (Herman) Boswerger
Geboren op 27 augustus 1940 te Tubbergen (Fleringen)
Overleden op 17 februari 2021 in Almelo.
  

Herman Boswerger is op 27 augustus 
1940 geboren op een boerderij in Alber-
gen. Hij was de jongste in het gezin van 5 
jongen en de boerderij speelde een be-
langrijke rol in hun leven. Herman kwam 
als onderwijzer aan de nieuwe Deeken 
Vegerschool in de Aaldrinkshoek, sa-

men met Els Voorhuis met wie hij in 1965 trouwde. In 
1975 ging Herman naar Maria Parochie. Daar heeft hij 
zijn stek gevonden en hij is gebleven tot het eind van zijn 
loopbaan 25 jaar later. Herman werd daar bekend als de 
meester met de dropjespot. Het liefste was hij buiten, 
en hij kende dan ook veel planten, vogels en vlinders. 
Zijn klaslokaal hing vol met geschiedenis en natuur, en in 
zijn vrije tijd ging hij graag naar zijn ouderlijke boerderij 
om te helpen. Na zijn afscheid in het onderwijs werd 
fietsen zijn grote hobby. Aanvankelijk met lange tochten 
in binnen- en buitenland, de laatste jaren bijna dagelijks 
een rondje Wateregge en Gravenallee. Herman stortte 
zich overal met veel energie in als hij iemand kon helpen. 
Mens of dier. De Gravenallee had een speciale plek in 
zijn hart. De meer dan 500 nestkastjes die door hem 
zijn gemaakt, werden elk najaar weer schoongemaakt 
en geteld. 

Deze winter ging het wat minder met Herman en kreeg 
hij lichamelijke problemen. En waar wij hoopten dat het 
met de lente in aantocht beter zou gaan, ging het de laat-
ste 2 weken ineens een stuk slechter en is hij uiteindelijk 
op 17 februari in zijn slaap overleden. Bij zijn uitvaart 
vormde de buurt een erehaag in de straat.
Herman, bedankt voor alles en rust zacht.

Gebina Aleida de Vries-Gasthuis 
Geboren op 3 juni 1928
Overleden op 21 februari 2021 te Almelo.
 
De afscheidsviering was op Vrijdag 26 februari 2021 om 
14.15 uur in de St.-Jozefkerk.
De crematieplechtigheid was op Vrijdag 26 febr. om 
16.00 uur in het crematorium “Twente” Almelo.
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Overledenen van de St. Jorisparochie

Rie Hannink-Brouwer (Henrica Maria)
Geboren 15 oktober 1929 in Raalte
Overleden 22 februari 2021 te Almelo
Partner van Hendrikus Egbertus Hannink.

De uitvaartviering was op Vrijdag 26 februari 2021 om 
10.30 uur in de St.-Jozefkerk. De begrafenisplechtigheid 
was aansluitend om ± 11.30 uur op de R.K. begraafplaats 
in Almelo.

Cornelia Johanna Maria (Corrie) 
Pots-Goossen
Geboren op 27 mei 1943 te Almelo
Overleden op 2 maart 2021 in Almelo.

Zij werd geboren op 27 mei 1943 in Al-
melo aan de Kluppelshuizenweg bij pa 
en ma van de Botterboer. ‘Oons Cor’. 
Gesterkt door de ziekenzalving over-
leed ze na een kortstondig ziektebed op 
2 maart 2021. Corrie groeide op in het 
gezin als 4e, met 3 broers, Johan, Her-

man en Hennie en 2 zussen Annie en Elly. Na de lagere 
school ging zij naar de Huishoudschool. Als naaister/
modinette ging zij aan het werk bij Veeneman Japon-
nenindustrie, en aansluitend bij Knippers. Op 17-jarige 
leeftijd leerde ze Wim kennen op de IJsbaan ‘t Oosten in 
Almelo, met een vervolg bij dansschool Polman. Corrie 
was jeugdleidster bij de Trefhoek en sportief, eerst bij 
de Una gymnastiek en daarna bij de Handbal Fortuna. 
7 februari 1969 trouwden Corrie en Wim, in haar eigen 
gemaakte prachtige trouwjurk. Zorgzaamheid stond 
bij haar voorop. Daardoor was voor haar de keuze om 
te stoppen met werken snel gemaakt toen zij bevallen 
was van de dochters Petra en Cindy. Corrie wilde graag 
zorgen en dat vond je ook terug in de hulp bij de buur-
vrouwen. Menig kapsel werd met rolletjes gezet. Ook 
ging ze als vrijwilliger aan de slag o.a. de Sint Georgius-
basiliek, door het rond brengen van het Noorderlicht en 
verschillende collectes zoals nierkankerstichting. Samen 
met haar gezin genoot zij van vakanties op Camping de 
Roos en later in het buitenland. Willingen en Westen-
dorf. Ze was trots op haar kleinkinderen Joost, Linde 
en Emmely en genoot van hun bezoekjes en gesprekjes. 

Vanaf 2012 brak voor Corrie helaas een zorgelijker 
periode aan. Desondanks, elke keer kwam er positief 
bericht. Naarmate Corrie ouder werd, kon ze enorm 
genieten van de dingen om en in haar huis. Wandelen, 
fietsen, mooie bloemen in haar tuin en thuis op de vaas, 
fijn lezen, tv kijken en puzzelen. Hoe klein het kringetje 
ook werd, zij bleef dit tot het einde doen. Wij zijn erg 
verdrietig, maar het is ook goed zo. Dankbaar dat Cor-
rie deel was van ons leven.

Gerrie Quattrone – Evers
Geboren op 18 november 1943 in Nijverdal.
Overleden op 4 maart 2021 te Almelo.

Gerrie groeide op in een groot gezin 
aan de Konijnenbergstraat waar ieder-
een altijd welkom was en waar gezel-
ligheid hoog in het vaandel stond. Van 
haar moeder die van Duitse komaf was 
heeft ze bepaalde Germaanse trekjes 
meegekregen waaronder Ordnung en 

Punctlichkeit, verder was ze zo Nijverdals als de Noet-
selerberg.  Al vroeg ging Gerrie “noar de Piepe”, oftewel 
de fabriek van Bendien Smits. In deze tijd heeft ze ook 
haar man leren kennen. Hij was van de eerste lichtingen 
gastarbeiders. Met haar man maakte Gerrie ook haar 
eerste wereldreis naar het toen nog zo verre Italië. Sa-
men met haar zus Annie en diens man met een afgeladen 
Volkswagen Kever die, hoe kan het ook anders, al voor 
de finish aan de kook kwam.  In de jaren daarna werd 
het een ritueel om naar Italië op vakantie te gaan. Gerrie 
heeft van deze jaarlijkse vakanties altijd oprecht genoten, 
ook al moest ze het in het huis van haar schoonouders 
vaak doen met primitieve omstandigheden. De zon en 
La Vitta Bella maakten echter alles goed! Gerrie heeft 
in haar leven zware periodes gehad, vooral de tijd dat 
haar man begon te sukkelen met zijn gezondheid. Jaren-
lang heeft ze hem bijgestaan in deze voor hun beiden 
moeilijke tijd. Ze voelde zich vaak onbegrepen en heeft 
er vaak alleen voor gestaan, zonder haar man ook maar 
een moment in de steek te laten. Dit was voor haar 
vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend dat ze er voor 
iedereen was die haar nodig had. Haar man is op 22 mei 
2010 overleden en vanaf dat moment stond ze er alleen 
voor. Dat het zorgen voor haar man wegviel was voor 
haar erg wennen. Ze had ineens tijd over en dat voelde 
ongemakkelijk en eenzaam. Ze nam sindsdien meer tijd 
voor haar vriendinnen en genoot hier zichtbaar van. De 
kleinkinderen waren, zoals het een echte oma betaamt, 
haar alles. Na jarenlang te hebben getwijfeld om toe te 
treden tot een koor heeft ze uiteindelijk de knoop toch 
doorgehakt, en zich aangesloten bij het Sint Jozefkoor. 
Dit heeft haar bijzonder veel plezier en voldoening ge-
geven…..maar liefst 24 jaar!

Helaas werd haar gezondheid steeds iets minder, maar 
ondanks dat was ze enorm veerkrachtig en wist ze zich 
altijd weer terug te knokken. Ze probeerde er ondanks 
alles het beste van te maken, en dat sierde haar enorm.  
Tevens stond er nog van alles op het programma gezien 
de nog lopende zaken… ze was wat dat betreft nog 
lang niet klaar. Helaas is Gerrie op 4 Maart plotseling 
overleden.
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Overledenen van de St. Jorisparochie

Hendrikus (Henk) Johannes Antonius 
Bokdam
Geboren: Neede, 18 juli 1930 
Overleden: Almelo, 20 maart 2021.

Henk groeide op in Neede met een 
zus (en een vroeg overleden zusje) en 
twee broers. De meubelzaak van zijn 
vader, het gezin, de oorlog, zijn toneel-
spel, zijn vrienden en het misdienaar 
zijn, kleurden zijn jeugd. Henk zou de 
meubelzaak overnemen, maar de zaak 

redde het niet. Het gezin verhuisde naar Enschede. 
Henk vond een baan bij Vroom & Dreesmann op de 
meubelafdeling. Daar werkte ook Trees Vermeer. Die 
liet hij niet meer gaan! In 1959 kwamen ze feestelijk aan 
met koets en paarden in de Varviksweg. Caroline (1960), 
Paul (1962), Monique (1965) en Suzan (1967) werden 
er geboren. Ze hadden een heerlijke jeugd. Henk was 
muzikaal. Hij speelde piano en zong in het Jacobuskoor 
mee. In 1973, nadat oma was overleden, verhuisde het 

gezin naar Almelo. Henk werd daar naast afdelingsleider 
ook assistent bedrijfsleider. Henk was maatschappelijk 
betrokken. Na een bevlogen gevoerde campagne, on-
dersteund door zijn gezin en aanhang, werd Henk in de 
gemeenteraad gekozen voor het CDA. Hij hielp molen 
de Hoop weer “aan het draaien”, de Kringloopwinkel 
opstarten en zat in de Raad van Toezicht van de Rabo-
bank. De kinderen vlogen uit. In weekenden en tijdens 
feestdagen was iedereen weer samen, met partners en 
kleinkinderen Amber en Linde. 

Er kwam lichamelijk ongemak. Het was niet meer ver-
trouwd trap te lopen. Verhuizen naar een appartement 
leek de oplossing. Daar hebben Henk en Trees hun 
60-jarig huwelijksjubileum mogen meemaken en met 
ondersteuning van Zorgaccent, huishoudelijke hulp In-
grid en de kinderen, nog bijna 3 jaar samen kunnen zijn. 
Na opname voor onderzoek werd zaterdag 20 maart 
duidelijk dat hij het niet ging redden. Trees en de kinde-
ren hebben hem vastgehouden, hem verteld dat ze van 
hem hielden en dat hij het leven hier mocht loslaten.

Troost?

Wat zijn er veel mensen die zorgen hebben om een 
ziek familielid of om hun eigen gezondheid. En er zijn 
zoveel mensen die verdriet hebben om het verlies van 
een dierbare. Veel van deze mensen proberen zo dap-
per mogelijk door te gaan en houden zich misschien te 
groot. Kort geleden vond ik dit gedicht van Jelly Verwaal. 
Het raakte me en ik vond het troostend. Ik hoop dat 
ook U, als U verdriet hebt of zorgen, er een woord van 
troost in kunt vinden.

Ook Jezus weende …
Je hoeft je niet te schamen voor je tranen,
Wanneer je hart vervuld is van verdriet.
Je hoeft ze echt niet te verdonk’remanen.
Ook Jezus weende, kind, vergeet dat niet.

Je hoeft je niet te schamen als je ogen
Omfloerst zijn, dat je niets of niemand ziet.
Ook Hij was Mens, en dikwijls diepbewogen.
Ook Jezus weende, kind, vergeet dat niet.

Je hoeft je niet te schamen voor je tranen
Die je in wanhoop of in nood vergiet.
Je klaaglied zal een weg ten hemel banen.
Ook Jezus weende, kind, vergeet dat niet.

Je hoeft je niet te schamen voor je angsten,
En laat je tranen gaan, het hindert niet.
Was Jezus in de hof ook niet de bangste?
De Man van Smarten kende ook verdriet.
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Inspiratie en verder...

Mariafeest op tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag wordt het feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’ gevierd. 
Paus Franciscus heeft dat nieuwe feest officieel op de liturgische kalender laten 
plaatsen.

Het Mariafeest is ingevoerd als een 
jaarlijkse verplichte gedachtenis 
voor de hele kerk. Het decreet 
waarin dit wordt bepaald is geda-
teerd op 11 februari 2018, de dag 
waarom de 160e verjaardag van de 
verschijningen van Maria in Lourdes 
werd herdacht. 

De titel ‘Moeder van de Kerk’ werd 
al tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie aan Maria toegekend, maar 
er was geen aparte dag om dat te 
vieren. De paus heeft hiervoor nu 

de maandag na het hoogfeest van 
Pinksteren aangewezen: in Neder-
land is dat Tweede Pinksterdag, een 
dag die niet overal in de wereld als 
feestdag geldt.

Dat het feest van Maria als Moeder 
van de Kerk aan Pinksteren gekop-
peld wordt, heeft te maken met 
de rol die Maria speelde bij de ge-
boorte van de Kerk. Zij was bij de 
apostelen, toen die met Pinksteren 
de Heilige Geest ontvingen. Het 
decreet waarmee het feest bekend 
is gemaakt, wijst erop dat bij de 
overweging van de mysteries van 
Christus en van het wezen van de 
kerk Maria niet buiten beschouwing 
kan blijven, omdat zij zowel de 
Moeder van Christus is als van de 
Kerk.

In sommige landen was Tweede 
Pinksterdag al aan Maria gewijd. 
Dit was bijvoorbeeld al het geval in 
Polen en Argentinië. Vanaf nu geldt 
het dus voor de hele kerk

Heilige
Drie-eenheid
Op de zondag na Pinksteren viert de 
Kerk het feest van de heilige Drie-een-
heid. We vieren het mysterie dat God 
Vader, Zoon en heilige Geest is, in een 
onverbrekelijke eenheid. Dat klinkt 
ingewikkeld, en is ook niet eenvoudig.

We kennen de drie namen van God 
al van het kruisteken, wanneer we 
de Naam van God als Vader, Zoon 
en heilige Geest in één beweging bij 
elkaar noemen.

God is op verschillende manieren 
in het leven van mensen aanwezig: 
als de barmhartige Vader die ons 
geschapen heeft, als zijn Zoon Jezus 
die op aarde kwam om de mensen 
Gods liefde te laten zien, en als hei-
lige Geest ons de weg wijst en helpt 
om ons leven te leven. God komen 
we op allerlei manieren tegen, in de 
bijbelse verhalen, in de daden van 
mensen om ons heen, en in onszelf, 
wanneer we in de stilte 
proberen te luisteren.

Sacramentsdag 
Werkelijke tegenwoordigheid

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte 
Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk 
veel meer ligt op het katholieke 
dogma van de Werkelijke Tegen-
woordigheid van Christus in de ge-
daanten van brood en wijn tijdens 
én na de viering van de eucharistie. 
De theologische term voor deze leer 
is transsubstantiatie. In tegenstel-
ling tot het protestantse geloof leert 
de RK-Kerk dat de hostie ook bui-
ten de eucharistie aanbeden moet 
worden. Dat kan in een bijzonder 
soort kast, tabernakel geheten, of 
in een monstrans, een voorwerp 
dat gemaakt is om heilige zaken 
aan de gelovigen te tonen.

Sacramentsprocessies
In veel parochies worden op Sacramentsdag sacra-

mentsprocessies gehouden: de 
Heilige Hostie wordt geplaatst in 
een monstrans en door een pries-
ter rondgedragen, vergezeld gaan-
de van misdienaars, een fanfare en 
biddende gelovigen. In Rome vindt 
de pauselijke sacramentsprocessie 
plaats tussen de kathedraal San 
Giovanni in Laterano en de basi-
liek Santa Maria Maggiore. Daarbij 
bevindt de paus zich op een open 
wagen waar hij is neergeknield 
voor een monstrans met daarin 
het Allerheiligste. Paus Franciscus 
week van deze traditie af door 
achter deze wagen aan te lopen. 
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Colofon

Colofon 

Noorderlicht
Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee 
kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van 
het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-
Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar.

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 

Dag en nacht bereikbaar
06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl 
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl

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

C h r i s t e l  B r u g g i n k

Uw partner in: Elektrotechniek / Domotica / Industriële Automatisering /
Service & Onderhoud / Beheer & Inspectie

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

Eindredactie Noorderlicht
Koos van Leeuwen, noorderlicht@stjorisparochie.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 
2021 uit:
4e uitgave: weekend 10/11 juli 2021
5e uitgave: weekend 25/26 september 2021

Aanleverdata van kopij vóór: 
7 juni 2021 voor de 4e uitgave
23 augustus voor de 5e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
St. Laurentiuskerk Neurenberg

Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uit-
eindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale 
team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te 
worden voorzien van naam en adres.
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HOSPITAALWEG 2B         7607 TW  ALMELO  
0546 - 821155            INFO@ENGBERINK.NL 

FA. THEO GOOSSEN
AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF
Almeloseweg 159
7615 NA  Harberinkhoek 
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86

Hier kan
uw advertentie

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

“Een goed
verzorgde uitvaart
waar u met een goed
gevoel op terug
kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Eddie Schoneveld
Uitvaartleider

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

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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