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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

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
J.B.J. (Jeroen) Grootte Bromhaar
penningmeester@stjorisparochie.nl
penningmeester parochiebestuur
A.J. (Thea) Löwik
Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com
Lid
B.J. (Ben) Hulshof
Tel. 0546 872218, Hulshof.b@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

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
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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

MIVA-collecte 2021

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in 

Kenia
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de 
MIVA-collecte plaats in de kerken. We mogen de ker-
ken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is 
nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg. 

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het be-
reikbaar maken van medische zorg in Kenia. Meer in het 
bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur van een 
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 
om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uit-
gegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. 
Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van 
het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat 
we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij 
onmisbaar.”

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemidde-
len van MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen 
het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen 
worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker 
ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatrege-
len en kunnen de pioniers hun werk niet doen zoals zij 
zouden willen.

Op www.miva.nl leest u meer over het project van 
Duncan. Wilt u het project van Duncan nu al steunen? 

Scan dan onderstaande QR code en 
doneer. Hartelijk dank!

Doneer met uw mobiel
Scan de QR-code met de camera van 
uw mobiel en doneer via tikkie.
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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

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

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

17de Zondag door het jaar Zaterdag 24 juli 18.30 uur Zondag 25 juli 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink.

18de Zondag door het jaar Zaterdag 31 juli 18.30 uur Zondag 1 augustus
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

19de Zondag door het jaar Zaterdag 7 augustus 18.30 uur Zondag 8 augustus 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Hoogfeest Zaterdag 14 augustus 18.30 uur Zondag 15 augustus 11.00 uur
Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering Eucharistieviering
20ste Zondag door het jaar Jozefkoor (ned.) Herenkoor (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

21ste Zondag door het jaar Zaterdag 21 augustus 18.30 uur Zondag 22 augustus 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

22ste Zondag door het jaar Zaterdag 28 augustus 18.30 uur Zondag 29 augustus 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

23ste Zondag door het jaar Zaterdag 4 september 18.30 uur Zondag 5 september 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

24ste Zondag door het jaar Zaterdag 11 september 18.30 uur Zondag 12 september 11.00 uur
Ziekendag met ziekenzalving  Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

25ste Zondag door het jaar Zaterdag 18 september 18.30 uur Zondag 19 september 11.00 uur
Begin van de Vredesweek Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) The Lord’s Choir (ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

26ste Zondag door het jaar Zaterdag 25 september 18.30 uur Zondag 26 september 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (ned.) Georgiuskoor (lat./ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

27ste Zondag door het jaar Zaterdag 2 oktober 18.30 uur Zondag 3 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (lat./ned.) Georgiuskoor (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 
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 6 juni 2021 in de St.-
Georgiusbasiliek
Xiantely Lulu en Jaydi Kopra
Dochter en zoon van Shine Kopra en Ludson Bernadina

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



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      8

Pastoraal team St.-Jorisparochie

Maria Tenhemelopneming: Mariadag midden in de zomer
 

Dat geloof in haar tenhemelopneming heeft vanaf het 
begin in de Kerk geleefd en werd ook sinds de vroegste 
tijden op 15 augustus gevierd. We gedenken haar niet al-
leen in augustus maar meer dan 12 keer per jaar. Iedere 
maand heeft een Mariadag:
1 januari :   Hoogfeest van Maria Moeder van God (de 

titel die alle christenen erkennen)
2 februari:  Feest van Maria Lichtmis (Maria brengt het 

dankoffer bij de opdracht van Jezus in de 
tempel)

25 maart:  Hoogfeest van Maria Boodschap (de engel 
Gabriel kondigt aan dat ze de Moeder van 
de Verlosser wordt: 9 maanden voor Kerst-
mis)

26 april:  O.L. Vrouw van Goede Raad
31 mei:   Bezoek van Maria aan Elizabeth (Maria 

Visitatie)
juni:   Maria Moeder van de Kerk (de vroegere 2de 

Pinksterdag) en Onbevlekt Hart van Maria 
(zaterdag na het H. Hartfeest)

16 juli:  O.L. Vrouw van de berg Karmel
15 augustus   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
22 augustus  Maria Koningin
8 september:  Feest van Maria Geboorte
15 september:  O.L. Vrouw van Smarten (Maria onder het 

kruis van de Heer)
7 oktober:   O.L. Vrouw van de Rozenkrans (oktober: 

Rozenkransmaand)
21 november:   Opdracht van Maria in de tempel door haar 

ouders Joachim en Anna
8 december:   Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen 

(Maria Immaculata)

Bovendien zijn de maanden mei en oktober bijzonder 
aan Maria toegewijd en is van oudsher de zaterdag 
een Mariadag en gedenken we ook haar verschijningen 
in Lourdes (11 februari) in Fatima (13 mei) en in Gua-
deloupe (Mexico; 12 december). We kennen ook het 
Angelusgebed (dagelijks om 6.00 uur, 12.00 uur en 18.00 
uur) om de Menswording van Gods Zoon te gedenken 
en Maria’s medewerking om haar ja-woord aan God te 
geven. Er wordt dan drie keer het Wees gegroet gebe-
den vergezeld van drie Bijbelteksten en een afsluitend 
gebed (tekst op internet te vinden bij Angelus). 

De meeste parochiekerken luiden de klok om 12.00 
voor het Angelusgebed en de kloosterkerken zelfs op 
alle drie aangegeven momenten.

Kortom, genoeg om haar niet te vergeten en haar ver-
trouw vol een plek te geven in ons leven.

Vicaris Woolderink

Op zondag 15 augustus vieren we de grootste Mariadag van 
het jaar: haar tenhemelopneming. Voor 1967 was 15 augus-
tus altijd een vrije dag, zoals nog steeds in heel wat landen. 
Sindsdien kost het ons in Nederland iets meer moeite om 
een werkdag toch als een zondag te blijven vieren maar dit 
jaar valt deze grote dag weer op zondag. We mogen uitzien 
naar een feestelijk Mariaal weekend!

Maria, die ons door Jezus aan het kruis als Moeder werd 
toevertrouwd heeft terecht een bijzondere plaats in ons 
geloofsleven. Niet dat we Maria aanbidden, zoals soms 
door protestantse christenen nog wel eens gedacht 
wordt maar we bidden wel tot haar. D.w.z. we vragen 
Maria dat zij voor ons blijft bidden tot God. We zeg-
gen dat dagelijks in het Wees gegroet:……heilige Maria, 
Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood.

De voorspraak van Maria heeft ook een plaats in de 
Bijbel. In het verhaal van het wonder op de bruiloft van 
Kanaa – het eerste teken dat Jezus doet – is het Maria 
die in de bres springt voor het bruidspaar dat in ver-
legenheid is geraakt omdat er geen wijn meer was en 
het bruiloftsfeest letter dreigt te verwateren. Zij is het 
die deze nood opmerkt en haar Zoon vraagt om hulp. 
Vertrouwvol zal zij dan als boodschap meegeven: Doe 
maar wat Hij u zeggen zal! En dat blijft ook haar steevaste 
boodschap voor ons. Want het gaat nooit om haar. Zij 
wil ons altijd brengen tot vertrouwen in de Heer, zoals 
zij altijd in alle omstandigheden van haar leven op God 
heeft vertrouwd. Zelfs tot onder het kruis. Daarom eren 
wij haar ook meer dan alle andere mensen. Zij heeft het 
kwaad dat ons van God vervreemdt nooit in haar hart 
toegelaten. Zij bleef met hart en ziel volledig aan God 
toebehoren en dat kunnen we van niemand anders zeg-
gen. Daarom ook heeft het bederf haar lichaam nooit 
geraakt na haar sterven en is ze met ziel en lichaam in de 
hemel opgenomen.
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Ziekenzalving op zaterdag 11 en zondag 12 september

Ieder jaar vieren wij, op een weekend in september, nationale ziekendag. We 
horen dan van het goede werk dat De Zonnebloem verricht. Dit jaar willen wij als 
parochiegemeenschap in onze kerken laten zien dat wij de oudere en zieke mens 
niet vergeten. Zoals God ons niet vergeet. In een Eucharistieviering op zaterdag 
11 en zondag 12 september willen wij de mogelijkheid bieden, aan ieder die 
wil, de ziekenzalving te ontvangen. De zalving is een teken van Gods liefdevolle 
zorg voor u.  

In de levensfase van ouder worden 
of ziek zijn, in tijden van pijn en 
moeite, kan de mens extra kracht 
en bemoediging ontvangen om 
vrede met zichzelf, zijn situatie en 
zijn omgeving te hebben. De zie-
kenzalving ontvangen te midden 
van de gemeenschap, is een duide-
lijk signaal dat de parochiegemeen-
schap wil delen, in wat onze mede 
gelovige zorgen geeft. Zo wordt de 
gemeenschap een teken van Gods 
liefdevolle aanwezigheid, door een 
kring te vormen van veiligheid, 
geborgenheid en warmte. In het 
sacrament van de ziekenzalving 
ervaart de mens dat God op een 
bijzondere wijze bij ons wil zijn.

De ziekenzalving bestaat uit drie 
onderdelen: 
1.   Het gebed: onze twijfel, zorgen 

en angst leggen we aan God bid-
dend voor 

2.  De handoplegging: God biedt 
een uitgestoken hand: ’Ik blijf je 
nabij’

3.  De zalving met olie: de heilige 
olie mag pijn verzachten en le-
venswonden helen.  

De ziekenzalving is één van de  
7 sacramenten die onze kerk rijk is. 
In dit sacrament mogen wij ons laten 
aanraken door Gods barmhartigheid. 
Ieder die wil, mag zich uitgenodigd 
voelen voor deze bijzondere viering 

op zaterdag 11 september om 18.30 
uur in de St.-Jozefkerk en zondag  
12 september om 11.00 uur in de  
St. Georgiusbasiliek. Wij zien uit naar 
een mooie bemoedigende viering, 
waarbij ook uitdrukkelijk familieleden, 
vrienden en belangstellende van harte 
welkom zijn. 

Het is belangrijk om u hiervoor aan 
te melden. Een telefoontje naar 
vicaris Woolderink. 
Tel.: 06 83 79 61 83 of e-mail naar 
het parochiesecretariaat is vol-
doende. Zo nodig kan het ook nog 
vlak voor de viering.

De komende zomer geeft hoop!

Het is 6 juni dat ik dit artikel voor ons parochieblad aan het schrijven ben en de 
vooruitzichten in de al anderhalf jaar durende coronacrisis zien er gelukkig wat 
gunstiger uit. 10 miljoen Nederlanders zijn inmiddels ingeënt en dat aantal zal 
zich nog snel uitbreiden. 

Zo komt er licht aan het einde van 
een donkere tunnel. Voor onze pa-
rochiekerken is de verruiming van 
het aantal kerkgangers al een paar 
weken een feit. Voor de Basiliek 
zijn 120 en voor de St.-Jozefkerk 
90 parochianen welkom. Dat is zo 
ongeveer het aantal mensen wat 
op een weekend gewoon was te 
komen. U hoeft zich nu niet meer 
aan te melden en we hopen dat dit 
ook werkelijk drempelverlagend zal 
werken!

Er is royaal op anderhalve meter 
plaats in de beide kerken die resp. 
ruim 800 en 600 zitplaatsen heb-
ben. Ik hoop dat dat ook de vrees 

wegneemt van diegenen die tot 
nu toe wegbleven uit angst voor 
besmetting. De mens is echter ook 
een “gewoontedier” en menig kerk-
ganger is er na zo’n lange tijd aan 
gewend om thuis de Mis op tv of de 
laptop te volgen. Dat was een ge-
weldige hulp, toen maar 30 mensen 
waren toegelaten in de kerk maar 
het was wel een hulpmiddel met 
grote beperkingen.

Je wordt immers gemakkelijk toe-
schouwer i.p.v. deelnemer aan de 
Eucharistie, je mist de H. Com-
munie èn wat ook niet onbelangrijk 
is: je bent geen gemeenschap meer 
maar individu!

In de Kerk als geloofsgemeenschap 
heb je elkaar nodig, je steunt elkaar 
in je geloofsbeleving en in het samen 
bidden. We missen ook elkaar! Ik 
wil u dan ook van harte aanmoedi-
gen om uw vertrouwde plaats weer 
in te nemen en de kracht van een 
gezamenlijk viering van de Eucha-
ristie opnieuw te ervaren. We zijn 
immers door de Heer tot gemeen-
schap geroepen.

Ik hoop alle vertrouwde gezichten 
weer terug te zien en natuurlijk 
mogen ook nieuwe gezichten zich 
meer dan welkom weten.

Vicaris Woolderink
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Kinderwoorddienst

Als de corona maatregelen het toelaten, zal er na de zomer-
vakantie ook weer kinderwoorddienst zijn. 

Wat is een kinderwoorddienst
De kinderwoorddienst is een kleine viering in de dagkapel, 
speciaal voor de kinderen, onder de Eucharistieviering. 

Wat is het doel van de kinderwoorddienst
Het is erop gericht om kinderen vertrouwd te maken 
met het Evangelie en met de Eucharistieviering. 

Hoe gaat de kinderwoorddienst in z’n werk
De kinderen zitten tot en met het openingsgebed sa-
men met hun ouders in de kerk. Na het openingsgebed 
worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar 
de dagkapel. Dan begint de kinderwoorddienst. Tijdens 
de kinderwoorddienst horen de kinderen het Evangelie 
van die zondag op hun eigen niveau. Daarna praten we 
erover, bidden we met elkaar en maken meestal ook nog 
een klein werkje. Tijdens de collecte keren de kinderen 
we terug bij hun ouders en vieren we samen de Eucharis-
tie. Zo kunnen ouders en hun kinderen via een vriende-
lijke en eenvoudige benadering samen op weg gaan naar 
meer betrokkenheid bij geloof, de kerk en de parochie.

Wanneer is de kinderwoorddienst?
Elke 2e zondag van de maand tijdens de Eucharistieviering 
van 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek. De kinderen 
hoeven zich hier niet voor aan te melden. Als ze in de 
kerk zitten kunnen ze naar voren komen op het moment 
dat de kinderen worden uitgenodigd mee te doen met 
de kinderwoorddienst. 

Voor welke leeftijd is de kinderwoorddienst?
Voor alle kinderen in de leeftijd van de bassischool en 
voor de iets oudere kinderen die het nog fijn vinden om 
mee te vieren. Mochten er ook jongere kinderen mee 
willen doen, is het wenselijk dat een ouder broertje of 
zusje of een van de ouders er ook bij is. 

Graag wil ik de kinderen alvast van harte uitnodigen 
voor de eerste kinderwoorddienst na de zomervakan-
tie: Zondag 12 september, tijdens de Mis van 11.00 uur 
in de Sint Georgiusbasiliek.

Bea Oude Mulders, 
Parochiecatecheet

Nieuwe parochianen

Op het Pinksterfeest mochten we 6 volwassenen door het 
Doopsel, Vormsel en deelname aan de H. Eucharistie in ons 
midden opnemen. 

Zes mensen tussen de 20 en de 40 jaar die zich door 
de geloofsverdiepingscursus hierop hebben voorbereid 
in het afgelopen jaar. Door de coronacrisis was er voor 
hun een extra wachttijd voor het zover was en ze waren 
allemaal vol verlangen om nu eindelijk de stap te mogen 
zetten waar ze al een hele tijd naar uitzagen.

We hebben ze met Pinksteren met een hartelijk applaus 
begroet en hopen dat ze zich blijvend thuis zullen voelen 
in onze geloofsgemeenschap.

Vicaris Woolderink

Installatie van vicaris
A.J.J. Woolderink als pastoor 
van de Elisaparochie Almelo 
op 23 mei 2021 Eerste 
Pinksterdag

Vorig jaar mei is een einde gekomen aan een lange peri-
ode waarin de parochies in Almelo-Zuid toevertrouwd zijn 
geweest aan de Karmel. Sinds 1963 zijn de Karmelieten in 
Almelo actief geweest in de parochiële zielzorg. Per 21 mei 
2020 werd pastor T. van der Gulik, Karmeliet, voor één jaar 
benoemd als pastoor van de Elisaparochie. Hij blijft pastoor 
in Zenderen en blijft ook zijn taken binnen de orde van de 
Karmelieten vervullen. Vanaf 21 mei is vicaris Woolderink, 
naast zijn functie in de St.-Jorisparochie in Almelo, ook be-
noemd als pastoor van de Elisaparochie. De Elisaparochie 
blijft zelfstandig, met mevrouw Anita Oosterik – Brunink als 
pastoraal werkster en de heer André Rupert als diaconaal 
assistent. 

Op zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag, is in de 
eucharistieviering om 19.00 uur door regio vicaris R. 
Cornelissen, vicaris A.J.J. Woolderink geïnstalleerd als 
pastoor van de Elisa. Pastoor T. van der Gulik en pastoor 
J. Janssen waren hierbij aanwezig als concelebranten en 
diaken H. Eidhof als liturgische ondersteuner.

Vanwege de huidige situatie rondom de coronaregels van 
het RIVM was het niet mogelijk om deze feestelijke instal-
latie door alle parochianen bij te wonen. Gelukkig hebben 
veel mensen het via de live-uitzending kunnen volgen. 
Vicaris Woolderink vond dit spijtig, want hij had graag 
met alle parochianen persoonlijk kennis willen maken en 
dit feestelijk moment met hen samen willen vieren.
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Jezus Christus, onze Heer, zendt telkens weer mensen 
uit om zijn blijde boodschap te verkondigen en de liefde 
van onze hemelse Vader aan de mensen te tonen in daad 
en woord, zo begint de benoemingsbrief van het Bisdom 
Utrecht. 

Tijdens deze installatie mochten wij getuigen zijn van 
de overhandiging van de sleutel van de kerk met de 
woorden: “Ontvang de sleutel van het huis van God. 
Open deze deur voor de mensen die hier samenkomen 
om God te eren en zijn genade en barmhartigheid af 
te smeken en die hier deelnemen aan de liturgie en de 
sacramenten van de kerk”.

Tijdens de Homilie werd voor ons allen duidelijk dat de 
vicaris zich verbonden voelt met de kerken in Almelo 
Zuid. In zijn kinderjaren ging hij hier zelf naar de kerk en 
had nooit kunnen bedenken dat hij ná bijna 50 jaar de 
pastoor zou worden van de Elisaparochie. 

Tijdens de viering werden de wijdingsbeloften her-
nieuwd en was er een overdracht van de liturgische 
tekenen, het Evangelieboek, de hostieschaal en kelk, de 
sleutel van het tabernakel, de olie voor de geloofsleerin-
gen, de doopschelp en het chrisma om te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Als 
laatste ontving de vicaris de witte stola om allen die van 

plan zijn te gaan trouwen goed voor te bereiden op hun 
christelijke huwelijk.

Wij willen vicaris Woolderink Gods Zegen toewensen voor en 
met deze extra taak. Wij zullen als parochianen voor onze 
vicaris bidden om kracht en wijsheid.

Bestuur van de St.-Jorisparochie

Afscheid van twee leden van het Parochiebestuur St.- Joris

Donderdag, 6 mei 2021 hebben we tijdens onze bestuursvergadering afscheid ge-
nomen van twee leden van ons parochiebestuur, Ben Meijer en Koos van Leeuwen

Heel veel dank allereerst aan Ben 
Meijer. Ben heeft zich meerdere 
bestuurstermijnen ingezet als pen-
ningmeester van onze St.-Jorispa-
rochie. Een nieuwe penningmees-
ter was niet gemakkelijk te vinden. 
Gelukkig is Ben bereid geweest om 
in de afgelopen twee jaar de finan-

ciële administratie toch te blijven 
doen als “ex-penningmeester”. Ben 
heeft hier heel veel tijd in gestoken 
en heeft ons niet in de steek gelaten 
in de afgelopen jaren. Wij zijn hem 
daar enorm dankbaar voor. We 
kennen Ben als een stille kracht. 

Ben is inhoudelijk altijd heel goed 
op de hoogte. Hij wist het bestuur 
goed te informeren en te advise-
ren. Hij had de jaarstukken en de 
begroting altijd tijdig af. Het Bisdom 
heeft dit altijd zeer gewaardeerd, 
want dit kan niet iedere parochie 
zeggen. We nemen afscheid van 
een kundige, betrouwbare en zeer 
gewaardeerd bestuurslid. Het heeft 
een hele tijd gekost voordat we een 
nieuwe penningmeester hebben 
kunnen vinden. 

Jeroen Grootte Bromhaar gaat 
de taken van Ben overnemen als 
nieuwe penningmeester. Jeroen is 
tijdens de bestuursvergadering van 
6 mei officieel geïnstalleerd. Ben 
zal Jeroen de stukken overdragen 
in de komende tijd en hij zal onder-
steunen daar waar nodig. Ben, heel 
veel dank! Jeroen, welkom en veel 
succes. We zien uit naar een fijne 
samenwerking.

Heel veel dank ook aan ons be-
stuurslid Koos van Leeuwen. Koos 
neemt afscheid als bestuurslid en 
ook als lid van de locatieraad Jozef. 
Koos is 4 mei 75 jaar geworden en 
kan daarom zijn tweede bestuurs-
termijn niet afmaken. Koos heeft in 
totaal 6 jaar in het bestuur gezeten. 
Koos had een zogenaamde “dub-
belfunctie”: tevens vertegenwoor-
digde hij de locatie Jozef in het 
bestuur. Dit deed hij met veel toe-
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wijding. We kennen Koos als seri-
eus, die met aandacht de zaken wist 
te behartigen. Koos blijft gelukkig 
nog wel actief als vrijwilliger voor 
het Noorderlicht. Daar heeft hij als 
eindredacteur veel werk aan en dat 
verdient ook zeker een woord van 
waardering. 

Koos wordt opgevolgd door Ben 
Hulshof. Ben is samen met Jeroen 
officieel geïnstalleerd tijdens onze 
bestuursvergadering van 6 mei 

Bestuur St.-Jorisparochie

Jeroen Grootte Bromhaar

Hallo, graag wil ik mij voorstellen als nieuwe penningmeester 
van de St. Jorisparochie. Mijn naam Jeroen Grootte Brom-
haar en ben in 1972 geboren in Oldenzaal. Ik ben opge-
groeid in een katholiek gezin. Als jongen ben ik misdienaar 
en acoliet geweest in de Mariakerk (in de wijk Berghuizen). 
Na mijn basis- en middelbare school heb ik de twee studies 
Commerciële Economie en Elektrotechniek doorlopen aan 
de Hogeschool Enschede. 

Aan het einde van mijn schoolperiode heb ik Gabriëlle 
leren kennen. In 1996 zijn wij getrouwd en in Almelo 
komen wonen. Ons huwelijk is gezegend met drie kin-
deren. Alle drie zijn ze misdienaar/acoliet (geweest) in 
de St Georgiusbasiliek. Zelf heb ik een aantal jaren in de 
vormselgroep gezeten. Tegenwoordig help ik daar waar 
nodig, o.a. als één van de vrijwilligers die de wekelijkse 
uitzending vanuit de basiliek verzorgen. 

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik veel met Gabriëlle 
waarbij we het een sport vinden om caches te zoeken 
(www.geocaching.nl). Daarnaast ben ik een fervente 
klusser en volg ik de Formule 1 al meer dan 20 jaar. Ver-
der speel ik elke week ik een stevig potje Squash.

Sinds enige weken kijk ik mee achter de schermen van 
onze parochie en zie veel mensen die in hun vrije tijd de 
parochie helpen. Ik hoop dat ik hier de komende jaren 
mijn steentje aan mag bijdragen.

2021. Ben is lid van de locatieraad 
Jozef en zal lid worden van het 
parochiebestuur St.-Joris. Ben van 
harte welkom en wij vertrouwen 
op een fijne samenwerking.

Het parochiebestuur
St.-Joris

Ben Hulshof
Nieuw lid parochiebestuur en Locatieraad van de St. 
Jozef

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij nader 
aan u voor te stellen. Ik ben geboren op 28 oktober 1954 
aan de Ootmarsumsestraat 395 in het gezin van Jo Hulshof 
en Annie Hulshof-Oude Hampsink. Drie jaar nadien kwam 
er nog een tweede zoon, mijn broer John. 

Ik ben opgegroeid op het Sluitersveld en 
ging als kind naar de Alphonsusschool 
in Mariaparochie. Tot groot verdriet 
overleed plotseling mijn vader op 47-ja-
rige leeftijd, toen ik in de zesde klas zat. 
Ons gezin was toen net verhuisd naar de 
Johan Jongkindstraat in de nieuwe wijk 

Ossenkoppelerhoek en wij gingen daar ter kerke naar de 
door pastoor G. Buyvoets nieuw gebouwde Willibrord-
kerk. 

Inmiddels was ik al enige jaren lid van de muziekvereni-
ging De Eendracht als klarinettist, nadat ik een gedegen 
basis muziekopleiding had gevolgd bij de heer Theo 
Wanschers en ook de blokfluit had leren bespelen. Na de 
basisschool ging ik naar de Canisius MULO aan de Kogel-
laan, gevolgd door het 4e en de 5e leerjaar HAVO. Mijn 
kerkelijk leven speelde zich toen af  in de Willibrordkerk. 
Ik was er acoliet en speelde klarinet in het combo van het 
parochieel jongerenkoor en na 3 jaar ben ik op 18-jarige 
leeftijd dirigent geworden van dat jongerenkoor; en nog 
steeds dirigeer ik The Lords Choir met heel veel plezier. 

Mijn levensdoel was onderwijzer te worden, maar na 2 
jaar Pedagogische Academie heb ik die opleiding helaas 
moeten beëindigen. Er volgde toen één jaar diensttijd bij 
de Cavalerie in Amersfoort en ’t Harde. Tot mijn spijt 
kon ik de wekelijkse repetities van De Eendracht toen 
niet meer bijwonen en heb ik mijn trouwe lidmaatschap 
helaas moeten opgeven. In januari 1976 ben ik aan het 
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werk gegaan bij de fa. OTTO SIMON in de opkomende 
automatisering. Op 31 januari 1980 trad ik in het huwelijk 
met Clementine Perik en mochten wij trotse en dankbare 
ouders worden van één zoon –Ruud- en twee dochters, 
een tweeling, Mérande en Ellen.

Het dirigeren van een koor beviel toen al zo goed dat 
ik ook jaren dirigent ben geweest van het jongerenkoor 
Zenderen, het jongerenkoor van de Paulus, het gemeng-
de koor van de Paulus en het St. Willibrord dames- en 
heren koor, het kinderkoor van onze Joris parochie en 
nu al jaren dirigent ben van het dames- en herenkoor in 
Mariaparochie-Harbrinkhoek en van ons St. Jozefkoor. 
Na ruim 30 jaar kwam er een eind aan mijn dienstver-
band bij OTTO SIMON en na enige tijd thuis ben ik toen 
als onderwijsassistent aan de slag gegaan bij C.S.G. het 
Noordik aan de Catherina van Renneslaan. Daar heb 
ik tot aan mijn pensioen gerechtigde leeftijd met heel 
veel plezier gewerkt. Vanaf  begin februari dit jaar ben 
ik gepensioneerd en geniet hiervan inmiddels met volle 
teugen. Als opa en oma van 6 kleinkinderen, 5 jongens 
en één meisje, hebben mijn vrouw en ik nu genoeg tijd en 
gelegenheid om ook in ruime mate van hen te gaan genie-
ten. Toen de vicaris mij benaderde om toe te treden tot 
het parochiebestuur van de St. Jorisparochie en eveneens 
toe te treden tot de Locatieraad van de Jozefparochie, 
heb ik dan ook met volle overtuiging instemmend op zijn 
verzoek gereageerd.

Ik hoop en verwacht dat ik de komende jaren een po-
sitieve en krachtige bijdrage kan leveren aan het beleid 
en de ontwikkelingen in Almelo-Noord, in goede samen-
werking met de overige leden van het parochiebestuur, 
met de leden van de Locatieraad St. Jozef  en natuurlijk 
met u, als parochianen van onze mooie St. Jorisparochie.

Gebed tot de heilige 
Jozef beschermer van 
het huisgezin

Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilig Huisgezin,
bescherm onze gezinnen.
Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons bij
in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed
om iedere dag
onze plichten te vervullen
en de Wil van God
te volbrengen.
Weerhoud onze tong van onwaarheid
en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand
als wij beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed
en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde
opdat in ons gezin
steeds wederzijds vertrouwen
en verdraagzaamheid zouden heersten.
Keer alle gevaren
naar ziel en lichaam
van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de weg.
En moge tenslotte God steeds
de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.
Heilige Jozef,
patroon van de heilige Kerk,
help onze paus, bisschoppen,
priesters en religieuzen
en help heel speciaal onze gezinnen
en de jongeren die mogen opgroeien.
Dat het Heilig Huisgezin,
waarvan U de toegewijde vader was,
een afspiegeling moge vinden
in onze gezinnen.

Amen

Waarom zeggen we
‘gezondheid!’ 
als iemand niest, maar niet als iemand hoest?

Wist u dat …… De kreet ‘Gezondheid!’ danken we ver-
moedelijk aan paus Gregorius 1. Toen hij in 590 aan de 
macht kwam, was er net een pestepidemie uitgebroken 
in Rome. In de hoop de ziekte tegen te houden, spoorde 
de paus zijn onderdanen aan om hardop een zegening 
van God te vragen als ze werden geconfronteerd met de 
pest. In de middeleeuwen werd niezen, meer dan hoes-
ten, gezien als een besmettelijk symptoom van de pest, 
omdat er vaak speekseldeeltjes bij in het rond vliegen. 
Een nies werd daarom al snel begroet met de Griekse 
spreuk ‘Kyrie eleison’ (‘Heer ontferm u’) of ‘Gezond-
heid!’. Op die manier hoopten omstanders de niezende 
voorbijgangers en zichzelf te behoeden voor de pest.
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 Nieuws van de Tiener/M25 groep

Nu we het eind van weer een raar tienerseizoen naderen waarbij we 
nog èèn keer zullen samenkomen heb ik de behoefte om iets met de 
parochianen te delen.

Van september t/m oktober 2020 
hebben we wel tieneravonden ge-
had maar kleinschalig zonder the-
ma. We kwamen alleen bij elkaar 
om met elkaar te praten omdat 
we nog steeds in een strenge lock 
down zaten en weinig konden.

In November 2020 hebben we 
kerstkaarten gemaakt voor de 
gevangenen in de Karelskamp en 
hebben we nagedacht over een 
kerstactie voor de arme kant van 
Almelo. Namens de tiener/M25 
groep heeft de gehele adventsperi-
ode de boodschappenmand 
in beide locaties gestaan en 
dit werd een groot suc-
ces.

In de week voor 
Kerst heeft Henk 
van Rooy namens 
de boodschappen-
mand de goederen 
in ontvangst genomen 
uit handen van Marloes 
van de Tiener/M25 groep.

In Januari 2021 heeft de Tiener/
M25 groep meegedaan aan de on-
line Tienerdag, georganiseerd door 
het bisdom Haarlem/Amsterdam; 
deze middag hebben we geheel 
corona proof gehouden in de pas-
torie. We zijn 1e geworden.

In de maanden januari t/m Maart 
hebben we ons bezig gehouden 

met de actie Fruitmand en ook 
dit werd weer een groot succes. 
Na Pasen hebben we op 18 april 
de film van Anne Frank gekeken 
met de intentie hoe een tiener, in 
dit geval Anne, leefde onder die 
verschrikkelijke omstandigheden. 
Ze was 10 toen de oorlog uitbrak 
en 14, 15 op het eind, net zo oud 
als onze tienergroep nu. Na afloop 
hebben we er nog even over 
nagepraat.

Op Zondag 30 Mei 
kregen we de a.s. 
vormelingen op be-
zoek; zij wilden eens 
meemaken hoe een 
tienermiddag eruit 
ziet en wat wij zoal 
doen. Omdat dit een 
activiteit was, wat 

binnen hun project hoort 
was de opkomst van de 
vormelingen groot.

Marloes heeft de power-
point laten zien hoe wij te 

werk gaan en daarna kon men 
vragen stellen. Daarna heeft 

Annette samen met Mi-
chel de powerpoint over 

Pinksteren behandelt 
en ook hier kon men vragen 
over stellen. We hebben 
een beetje uitgelegd wat 
Pinksteren is.

Daarna hebben we de 
grote Hemelvaart en 
Pinksterenquiz gedaan; 
dit werd zeer goed ont-
vangen. De vormelingen en tieners 
hadden we door elkaar gezet zodat 
het een kleine competitie werd met 
Bea en Michel als captains.

Daarna hebben we nog even een 
spel gedaan om elkaar nog beter 
te leren kennen. Het werd een 

geslaagde middag met hope-
lijk flink wat aanwas voor de 
Tienergroep want daar heb-
ben we het ook een beetje 
voorgedaan om de vorme-
lingen te laten denken dat na 
hun vormsel het niet eindigt 
maar dat het dan pas begint. 
We hebben ze nodig.

Nu staat er nog 1 bij-
eenkomst op de agenda, 

ons slotmoment; dit zal naar alle 
waarschijnlijkheid in de maand juli 
zijn. Daarna gaan we genieten van 
de vakantie en hopen in september 
onze activiteiten te kunnen vervol-
gen.

Tot ziens,
Michel en Annette, 
coördinatoren Tiener/M25 groep 
St.Jorisparochie Almelo.
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Al op de parkeerplaats werden we 
met open armen ontvangen, zodat 
de kinderen zich ook direct zeer 
welkom voelden. Binnen werden 
we verwelkomt met een bekertje 
ranja en een lekkere, door de zus-
ters zelf gemaakte, traktatie. Toen 
het drinken op was, hebben we 2 
liedjes geleerd: “Wij danken U, al-
leluja” en “God kent jou vanaf het 
begin” met bewegingen erbij. De 
kinderen deden allemaal enthousi-
ast mee. 

Na het dansen en zingen vertelden 
de zusters ons over het leven van 
Franciscus van Assisi en kregen 
we de film (Brother sun and sister 
moon) over Franciscus te zien. Het 
was een erg indrukwekkende film. 
We kregen de opdracht om een 
soort brief te schrijven aan Francis-
cus met een aantal opdrachten: 

Elk jaar gaan we met de vormelingen in de voorbereidingstijd tot hun vormsel 
naar de zusters Franciscanessen in Denekamp. Dit jaar werd het even spannend 
in verband met de maatregelen in verband met het corona-virus. Maar na een 
aantal keren overleg heen en weer kregen we het goede bericht dat we op zondag 
6 juni mochten komen. 

-  Franciscus, ik heb vandaag een 
film over jou leven gezien. Ik vind 
dat…

-  Het mooiste moment uit de film 
vind ik… omdat…

-  Maak een tekening over je mooi-
ste moment uit de film

-  Kies een woord dat past bij jouw 
brief voor Franciscus.

-  Dit is mijn droom nadat ik de film 
over jou leven heb gezien…

De kinderen gingen er in diepe 
stilte mee aan de slag, nog onder 
de indruk van de film. Ondertussen 
werden we getrakteerd op een lek-
kere krentenbol. 

Daarna was het weer tijd voor 
ontspanning. De zusters namen ons 
mee naar buiten, waar we met de 
hele groep gingen touwtje springen.
Na de ontspanning was het tijd voor 
een korte rondleiding en tijdens de 

 Met de vormelingen naar de zusters 
   Franciscanessen in Denekamp

rondleiding kregen we uitleg over 
het leven en de geschiedenis van de 
het ontstaan van de zusters Francis-
canessen in Denekamp. 

We zijn in het kerkje van de zusters 
geweest, waar helaas door corona 
al een jaar geen vieringen of H. Mis-
sen meer zijn opgedragen. Daarna 
liepen we naar het kerkhof waar 
alle zusters begraven liggen die ge-
storven zijn vanaf 1875, toen daar 
de eerste drie zusters kwamen. Er 
is daar ook een monument waarop 
alle namen staan van de overleden 
zusters. De kinderen gingen tellen 
hoeveel, het zijn er tot nu toe on-
geveer 550.

Toen was het weer tijd om naar 
binnen te gaan. Daar kregen we 
een PowerPoint over het leven en 
de geschiedenis van de zusters. En 
daarna moesten we een klooster-
citotoets maken, waar iedereen 
glansrijk voor is geslaagd.

De dag werd afgesloten met een 
korte viering met zang (de liedjes 
die we geleerd hebben) en gebed. 
En we mochten allemaal onze brief 
aan Franciscus en onze droom 
voorlezen aan elkaar. Het was een 
fijne afsluiting van een hele mooie, 
gezellige dag.

En als grote verrassing kregen we 
na de korte viering allemaal een 
broodje kroket en konden we ook 
nog broodjes met ham of kaas 
krijgen. Het was een inspirerende 
middag waarin we zowel geestelijk 
als ook lichamelijk gevoed werden.

Hierbij wil ik de zusters hartelijk 
danken voor hun hartelijke gastvrij-
heid.

Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet 
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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
De sjors is onderdak
In 2019 is de actie “Geef de sjors een nieuw onderdak” 
gestart.

Deze actie was noodzakelijk om de financiële middelen 
te verkrijgen voor restauratie van de Georgiusbasiliek. In 
de afgelopen jaren is reeds veel aan de kerk gerestau-
reerd, maar een deel van het leiendak moest nog worden 
vernieuwd, samen met een aantal kleinere werkzaamhe-
den zoals vervanging van dakgoten en regenpijpen.De 
totaal kosten van deze renovatie waren begroot op een 
kleine 270.000 euro. (€ 265.732,= om exact te zijn.) Ge-
lukkig betaalt het Rijk de helft van de restauratiekosten. 
De Georgiusbasiliek is namelijk een rijksmonument. Dit 
betekent nog wel dat de andere helft door de parochie 
moet worden bijgedragen.

In augustus 2020 zijn de werkzaamheden gestart met op-
bouw van de steigers. De opzet was om de werkzaam-
heden af  te ronden voor Kerstmis-2020, zodat we met 
een gerust hart het winterseizoen in konden gaan. Het 
is gelukt om voor de winter ‘onderdak’ te zijn, maar het 
was te optimistisch gepland om alle werkzaamheden af  te 
ronden. Het plaatsen van de kooiladders is bijvoorbeeld 
uitgevoerd eind februari 2021. De laatste werkzaamhe-
den zijn afgerond voor Pinksteren 2021. De oplevering 
was op 1 juni 2021.

Bij aanvang van de werkzaamheden, nadat de oude leien 
verwijderd waren, hadden we onze eerste tegenvaller 
te pakken. Het dakbeschot moest compleet vervangen 
worden. Ook de houten muurplaten bleken tijdens het 
vernieuwen van de dakgoten te moeten worden vervan-
gen. Dit leverde een extra kostenpost van circa 25.000 
euro op. In overleg met de architect en de aannemer is 
besloten een aantal geplande werkzaamheden voorlo-
pig niet uit te voeren. Dit betrof met name de afdekking 
van de steunberen en de uitvoering van voegwerk-
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St.-Georgius

zaamheden. Deze bleken nog van voldoende kwaliteit  
te zijn.

Het uiteindelijke resultaat is dat het eindbedrag van 
deze restauratie blijft zoals oorspronkelijk begroot circa 
270.000 euro. Het door de parochie op te brengen be-
drag blijft eveneens circa 135.000 euro. Opgemerkt moet 
worden dat de stand van de meter achter in de basiliek 
helaas is blijven steken op 85.000 euro. Uiteindelijk moet 
dus ongeveer 50.000 euro worden vrijgemaakt uit ‘Voor-
ziening onderhoud’.

Wij willen alle parochianen en mensen die betrokken wa-
ren bij deze grote restauratie van harte danken voor hun 
gulle gaven. We zijn trots dat we in totaal 35.000 euro 
hebben mogen ontvangen van onze parochianen en dat 
we van het Kansfonds een gift van 50.000 euro hebben 
gekregen. Door de positieve ontwikkeling rondom Co-
rona mogen wij inmiddels weer 120 mensen (15% van de 
mogelijke bezetting) ontvangen in de Basiliek. Wij hopen 
u allen weer te kunnen ontmoeten in onze “Sjors” .

Namens het parochiebestuur heel veel dank.

11 September
Open Monumentendag 
Het landelijke thema dit jaar is: ‘Mijn monument is jouw 
monument’. Dit thema is voor wat betreft onze St-Georgius-
basiliek zeker van toepassing voor al onze parochianen van  
de St.-Jorisparochie.

Iedereen is welkom voor een bezoek aan de basiliek 
tussen 10.30 uur en 16.30 uur. Denkt u: “Ik ken de ba-
siliek wel”, kom dan toch eens om bepaalde objecten 
van dichtbij te bekijken. Vaak zijn er leuke verrassende 
details te zien of zit er een speciaal verhaal achter de 
wijze waarop een bepaald object verkregen is. Er zijn 
gidsen aanwezig die u graag daarover vertellen. S

chikt de tijd u niet of wilt u met familie of kennissen op 
een andere dag een rondleiding? Maak dan een afspraak 
via de gastvrouwen op de pastorie of via mailadres: 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl .

Waarom een haan op
de kerktoren

Op de torens van talrijke kerken kunnen 
we een kruis en/of een haan zien. De re-
den voor het kruis is zichtbaar en duide-
lijk het is het belangrijkste symbool van 
de christenen. Maar waarom een haan? 
De haan herinnert ons aan de tijd, dat 
Jezus gevangen werd genomen. Petrus, 

één van zijn apostelen, had Jezus beloofd om altijd aan 
zijn zijde te blijven. Maar Jezus zei hem: “Nog voor de 
haan kraait, zult je mij driemaal hebben verloochend.” 
En dit geschiedde. Toen Jezus gevangen werd genomen, 
werd Petrus bang, dat hem hetzelfde lot zou overkomen 
en verloochende hij Jezus drie keer. Vervolgens begon 
de haan te kraaien. Petrus was erg verdrietig, dat hij niet 
bij zijn vriend was gebleven.

Maar de haan heeft ook nog een andere betekenis: het 
is het eerste dier, dat het einde van de nacht aankondigt 
door zijn gekraai. Dat was belangrijk, want toen hadden 
de mensen nog geen wekker. Zijn gekraai duidt het einde 
van de nacht aan. Met Pasen vierden wij de Verrijzenis 
van Jezus. Voor ons is de nacht van de dood voorbij en 
wij geloven, dat ook wij, als ons leven ten einde loopt, 
niet zullen blijven steken in de dood, maar dat wij voor 
altijd zullen leven bij God. Daarom ook is de haan op de 
kerktoren een symbool van het leven.
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St.-Jozef

Leden locatieraad St.-Jozefkerk 
Martin Harmsel
Voorzitter, tel.: 868737, 
fam.harmsel@gmail.com
B.J. (Ben) Hulshof
Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com
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.

Verboden te parkeren op het
kerkplein van de Jozefkerk
De Locatieraad van de St Jozefkerk gaat het parkeer-
beleid rond haar kerk aanpassen. Dit om de nodige 
nooddiensten zoals brandweer en ambulances vrij baan 
te kunnen geven. In de huidige situatie komt het he-
laas regelmatig voor dat de toegang of de afrit van het 
kerkplein wordt geblokkeerd door auto’s. Dit kan tot 
ongewenste situaties leiden. We hebben dit als Locatie-
raad voorgelegd aan een deskundige bij de brandweer 
en deze kwam met het dringende advies om het kerk-
plein 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 plaatsen op de parkeerplaats naast de kerk 
en niet meer op het kerkplein.

Bedankt voor jullie medewerking
Locatieraad St Jozefkerk

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
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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:

Henricus Johannes (Harrie) Leeuwenkamp 
Geboren op 5 december 1938 te Almelo
Overleden op 20 april 2021 in Almelo.

In de achterkamer aan de Rondhuis-
straat in Almelo, waar Harrie 82 jaar 
geleden is geboren, is hij in het voorjaar 
van 2021 gestorven. Wetend dat hij 
een vol en goed leven heeft geleid en 
dat hij zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren in vertrouwen achterlaat. Harrie 

groeide op in het sobere naoorlogse Almelo. Er was 
van alles niets, zei hij over die tijd. Dat zijn kinderen en 
kleinkinderen in zoveel rijkdom opgroeiden, verbaasde 
hem oprecht. Wat was de wereld in een mensenleven 
veranderd. Een danswedstrijd, waar hij met Jozefien als 
laatste overbleef, was de start van hun verkeringstijd. 
Ze hadden elkaar gevonden! Na hun trouwen werden 
Ellen en Hans geboren. Toen Hansje plotseling over-
leed, moesten ze alle zeilen bijzetten om weer levens-
geluk te vinden. Ze hebben elkaar opnieuw beloofd te 
steunen en bij te staan. Ondanks hun verdriet, konden 
ze de draad weer oppakken. Een jaar later werd José 
geboren.

Hij hield van zijn vak: het exacte van de metaalbewer-
king, de kennis en de kunde. Zijn zorgzame karakter 
uitte zich op een praktische manier. Altijd genoeg lucht 
in de banden van de fiets, nooit de tank van de auto 
bijna leegrijden en elke week de kalender bijwerken. 
Een goede voorbereiding was het halve werk. Harrie 
was spaarzaam, serieus en nieuwsgierig, er ging geen 
dag voorbij zonder de krant en het journaal. Maar net 
zo graag luisterde hij naar muziek op de radio en dronk 
hij een biertje met een schuimkraag; geluk was heel 
gewoon. Trots was hij op zijn kleinkinderen, wat een 
rijk bezit! Ze logeerden graag bij opa en oma. Fietsen 
met Wout en Julie, zwemmen met Sebastiaan, Tobias 
en Manuel en met z’n allen eieren zoeken in de tuin met 
Pasen, want daar ben je nooit te oud voor. Harrie was 
gehecht aan zijn gezin, familie, geloof, huis en Almelo. 
Bovenal was hij gehecht aan het leven. Pas in de laatste 
weken, toen hij besefte dat hij niet meer beter zou wor-
den, liet hij het leven los.

Everdina Maria (Dini) Mulder-Hulsman
Geboren op 8 juli 1922 te Dalfsen
Overleden 1mei 2021 in Almelo.

Helaas is dan toch het onvermijdelijke 
gebeurd en zijn we hier tesamen in de 
jouw welbekende kerk. We willen je le-
ven eren. Eerst kort iets over je leven: je 
werd geboren op 8 juli 1922 in Dalfsen 
in een gezin met uiteindelijk acht kinde-
ren. Op jonge leeftijd zijn jullie verhuisd 

naar hellendoorn; hier bezocht je de lagere school om 
uiteindelijk, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, na de 
lagere school te gaan werken. We hebben het dan over 
1936: de voor-oorlogse jaren. Na enkele jaren ben je 
gaan werken in Hotel Koedijk in Rijssen. Hier werkte je 
ook tijdens de oorlogsjaren. Je vertelde dat jullie geluk-
kig nooit honger hebben geleden in die verschrikkelijke 
jaren en al met al redelijk uit deze periode zijn gekomen 
als gezin. In 1948 ontmoette je Pa en vijf jaar later in 1953 
touwden jullie. In 1955 werd jullie eerste kind geboren, 
een dochter, Marion. In 1959 volgde een zoon Rob. Vele 
gelukkige jaren volgden waarin ook nog vier kleinkinde-
ren geboren werden. 

Begin tweeduizend sloeg het noodlot toe en werd bij 
Pa een tumor in z’n hoofd ontdekt. Hij zou in juni 2003 
overlijden. In de periode erna werden je achter-kleinkin-
deren geboren. Prachtig vond je het om dat nog mee te 
maken, alles kon en alles mocht. Hieruit blijkt je enorme 
gastvrijheid die ook gold voor ieder ander die bij je op 
bezoek kwam. De wereld en het leed in de wereld had 
ook je voortdurende aandacht en je probeerde er op 
jouw manier ook iets aan te doen gezien het grote aantal 
goede doelen dat je steunde. Je kon moeilijk weigeren 
als mensen in nood zaten. Dit werd ook gevoed door 
je rotsvaste geloof dat een grote rol speelde in je leven. 

Rust zacht lieve schat je hebt het verdient.

Gesina Wilhelmina Theresia (Siny) 
Selhorst-Morshuis
Geboren op 14 januari 1936 te Borne
Overleden op 9 mei 2021 in Almelo.

Siny woonde aan de Thomas Ainsworthlaan 
in Almelo. Op zondag 9 mei 2021 is zij op 85 
jarige leeftijd overleden. 

Op vrijdag 14 mei hebben we tijdens een samenkomst in 
het crematorium “Twente” afscheid van haar genomen, 
waarna aansluitend de crematie volgde. 

Moge zij voor eeuwig rusten in de Palm van Gods hand.
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Johanna Margaretha (Judith) Ebbing
Geboren op 11 mei 1971 te Almelo
Overleden op 26 mei 2021 in Markelo.

Judith is de middelste dochter van Lies 
en Willy Ebbing. Samen met haar zussen 
Karin en Sabine heeft zij een leuke jeugd 
in Almelo. Na de middelbare school op 
de Pius koos ze voor Duitslandstudies 
aan de universiteit in Groningen. Hier 
had zij een mooie studietijd samen met 

Karin. Om de Duitse taal beter te leren spreken heeft 
zij een jaar als au pair gewerkt bij een gezin in Kassel. 
De man des huizes was directeur van de Schouwburg; 
hierdoor kon Judith geregeld voorstellingen in het the-
ater bijwonen. Ook heeft zij in de vakantie gewerkt in 
een restaurant in Sacksenhausen. Daarnaast heeft ze 
nog een aantal maanden aan de universiteit Leipzig ge-

studeerd. Dit was voor haar een mooie en gezellige tijd 
waarin ze veel leuke mensen heeft ontmoet.

Na haar studie is zij teruggegaan naar Twente om in 
Enschede te gaan wonen en werken. De vuurwerkramp 
heeft zij daar meegemaakt en dat heeft veel indruk op 
haar gemaakt. Hierdoor is zij verhuisd naar Hengelo. In 
deze periode leerde ze Ido kennen. Niet lang daarna zijn 
zij in het ouderlijke huis van Ido in Markelo gaan wonen. 
Daar zijn Maaike en Emmy geboren. Zij was gek op Ido 
en haar dochters. Dit was een gelukkige periode voor 
haar. Dit geluk werd plotseling overschaduwd door 
haar ziekte. Lange tijd was er hoop op genezing maar 
dat heeft toch niet zo mogen zijn. Op 26 mei jl. is Judith 
in het bijzijn van haar familie rustig ingeslapen. Haar li-
chaam werd na de eucharistieviering op 3 juni 2021 toe-
vertrouwd aan de aarde op de algemene begraafplaats 
in Markelo.

Kerkelijke uitvaart ook tijdens corona mogelijk

Het is in veel overlijdensadvertenties te lezen: “Vanwege corona heeft de uitvaart 
in stilte plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, als het een keuze van de familie 
is. Maar dat hoeft niet. Ook tijdens de pandemie kan er een gewone kerkelijke 
uitvaart plaatsvinden.

Uitvaarten zijn zelfs de uitzonde-
ring, waarbij meer dan 30 perso-
nen aanwezig mogen zijn. Zelfs 

100 als de grootte van de kerk 
of het crematorium dit toelaten, 
want de anderhalve meter afstand 

moet natuurlijk wel in acht kunnen 
worden genomen. Maar ook als het 
aantal aanwezigen noodgedwongen 
kleiner is, is een kerkelijke uitvaart 
goed mogelijk. Dit geldt zowel voor 
een uitvaart in de kerk als voor 
begeleiding naar een crematorium.

Begin van de Vredesweek 18 en 19 september 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen 
en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze 
stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onder-
deel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt 
diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake 
van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 
2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de 
Vredesweek.

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflict-
gebieden en kritische burgers in Nederland werken 
wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, 
overal in de wereld.

Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven 
dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien 
en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter 
wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor 
nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te 
schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om 
de politiek ter verantwoording te roepen en over je 

eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan 
te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht 
iemands achtergrond.

PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om 
voor vrede te gaan. We zoeken politici op en slaan de 
handen ineen met betrokken burgers.

Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, 
kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in beweging. 
We roepen betrokken burgers op om mee te doen. Van 
het plaatsen van een simpele oproep op Facebook tot 
het opstarten van een Ambassade van Vrede. We zijn 
ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk 
optellen tot vrede.

PAX. Vrede, wie durft?
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Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Alme-
lose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er 
ingegrepen moet worden. 

Door deze mensen tijdelijk te 
ondersteunen met de nodige basis-
boodschappen, 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 boodschap-
penmand 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

Bomen in de bijbel

Liefst 144 keer wordt 
er in de Bijbel verwezen 
naar een boom of naar 
bomen. Begin maar vast 
met de bijbel: Midden in 
de tuin stonden de boom 
van het leven en de boom 

van de kennis van goed en kwaad. Bomen staan voor 
standvastigheid (verankerd) en flexibiliteit (buigzaam) 
De takken reiken naar de hemel en de wortels zijn 
verankerd in de aarde en zo vormen zij een stabiele ver-
binding tussen aarde en hemel. Iedere boom heeft ook 
zijn eigen betekenis. Lees bijvoorbeeld het verhaal van 
de vijgenboom. En was het in de oudste beschavingen 
al niet zo, dat men onder een boom samenkwam om 
rechtspraak te houden? Tegenwoordig zijn veel mensen 
in onze maatschappij niet meer bekend met de beteke-
nis van bomen voor ons. Bomen moeten vaak i.v.m. 
welvaart wijken voor asfalt, bebouwing of omdat men 
bang is dat een grote boom omwaait. Men vindt blad-
val, stuifmeel en zaden ook lastig. Ik vind het de moeite 
waard om mijn bewustzijn op bomen te blijven richten 
omdat ze de volle aandacht verdienen en ons heel veel 
levenslessen kunnen leren. Ze staan beeld voor ons 
welzijn. Wees als een boom: stabiel én beweeglijk. Sta 
stevig geworteld in de grond en buig mee met de wind. 
Doe jezelf geen geweld aan door strak overeind te blij-
ven, voel, beweeg en zet je groeistappen. 

Tot slot nog wat ‘bomen-wijsheid’
•  door de bomen het bos niet meer zien: door de details 

het overzicht kwijtraken 

•  aan de vruchten kent men de boom: men kent iemand 
in zijn werken of in zijn kinderen terug 

•  de appel valt niet ver van de boom: kinderen lijken op 
hun ouders 

•  men moet geen oude bomen verplanten: oude mensen 
wennen niet meer in een nieuwe omgeving 

•  de bomen groeien niet tot in de hemel: de welvaart 
heeft zijn grenzen 

•  hoge bomen vangen veel wind: hooggeplaatste perso-
nen krijgen veel kritiek 

•  boompje groot, plantertje dood: degene die iets op-
bouwt, heeft er soms zelf geen profijt meer van 

•  een boom van een vent: een heel forse man 
•  de kat uit de boom kijken: een afwachtende houding 

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

Redactieleden
St.-Georgiusbasiliek 
Riet Oude Lansink, email: rietoudelansink@gmail.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:
5e uitgave: weekend 25/26 september 2021

Einddatum aanleveren van kopij: 
23 augustus voor de 5e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Maria Tenhemelopneming

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.



Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:
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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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