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Geloofsverdiepingscusus 2021 – 2022
Voor iedereen die wat meer thuis wil raken in de bouwstenen van ons geloof

Allerzielen: onze overledenen gedenken
Op Allerzielen vieren we de heilige Eucharistie bijzonder voor de zielenrust van 
onze overledenen

Opening seizoen jongeren
Als openingsactiviteit van het nieuwe seizoen organiseert Jong Aartsbisdom op 
zaterdag 2 oktober een bijeenkomst in ‘s-Heerenberg

De wereldjongerendagen beginnen nu
In het weekend van 14-16 januari 2022 op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar

Nieuws uit de
ST.-JORISPAROCHIE

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef

In deze uitgave:



Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:

Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      2

Puur  Persoonlijk
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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 pastorale hulp, overlijden
en uitvaart 06 8379 6183

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.

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

Weekend 2 en 3 oktober
Wereldmissiedag van de kinderen

IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 
t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag
Voor verder informatie zie elders in het Noorderlicht

Weekend 23 en 24 oktober
Missiezondag

IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

Weekend 6 en 7 November
Zondag voor de Oecumene

IBAN NL73 ING 0001 0876 28
t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene
Athanasius en Willibrord, Den Bosch

Weekend 20 en 21 november
Nationale Jongerencollecte

IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 
t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte

 

Corona 
Verantwoord en veilig naar de kerk 

Heeft u klachten en koorts, hoesten 
kortademig, keelpijn, geur- en smaak-
verlies, 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 com-
munie;
• Zingen niet toegestaan;

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

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. 

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.
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Liturgische vieringen

   
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

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
Jozefdag  Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Mariaviering  Dinsdag 5 oktober 19.00 uur Géén Viering
 Mariaviering
 Jozefkoor (Ned.)
 Mw. A. van Soesbergen
 Mw. B. Oude Mulders  

28ste Zondag door het Jaar  Zaterdag 9 oktober 18.30 uur Zondag 10 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (Ned.) Kinderwoorddienst
 Mgr. Woolderink  Herenkoor (Greg.)
  Mgr. Woolderink 

29ste Zondag door het Jaar  Zaterdag 16 oktober 18.30 uur Zondag 17 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.
 Mgr. Woolderink  Mgr. Woolderink 

30ste Zondag door het Jaar  Zaterdag 23 oktober 18.30 uur Zondag 24 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.)
 Mgr. Woolderink  Mgr. Woolderink 

31ste Zondag door het Jaar  Zaterdag 30 oktober 18.30 uur Zondag 31 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) The Lord’s Choir (Ned.)
 Mgr. Woolderink  Mgr. Woolderink

Hoogfeest van Allerheiligen  Géén Viering Maandag 1 november 19.00 uur
  Eucharistieviering
  Herenkoor (Greg.)
  Mgr. Woolderink
  
Viering van Allerzielen  Dinsdag 2 november 18.00 uur Dinsdag 2 november 19.30 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Dameskoor (Lat./Ned.)
 Mgr. Woolderink  Mgr. Woolderink

Hoogfeest Heilige Willibrord  Zaterdag 6 november 18.30 uur  Zondag 7 november 11.00 uur
32ste Zondag door het Jaar  Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen / Pastoraal team St.-Jorisparochie

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

33ste Zondag door het Jaar  Zaterdag 13 november 18.30 uur Zondag 14 november 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 The Lord’s Choir (Ned.) Kinderwoorddienst
 Mgr. Woolderink  Georgiuskoor (Lat./Ned.)
  Mgr. Woolderink 

Hoogfeest Christus Koning  Zaterdag 20 november 18.30 uur  Zondag 21 november 11.00 uur
St. Caecilia  Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./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 
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.

“Geloven Nu” Praten over geloof rondom Bijbelverhalen

Als de coronamaatregelen het toelaten, wil ik dit jaar in 
november weer starten met de geloofsgespreksgroep 
“Geloven Nu”. Hoe doe je dat, NU geloven? Hoe gaat 
dat in de praktijk? Voor welke vragen kom je te staan? 
In onze geloofsgespreksgroep gaan we daar samen 
over praten en nadenken. In het dagelijks leven laat je 

dat soort zaken vaak te gemakkelijk liggen omdat er zo 
enorm veel andere dingen zijn die je aandacht vragen. En 
toch… Op sommige momenten weet je, voel je, dat het 
leven een diepere zin heeft. Dan ontstaat de behoefte 
om op zoek te gaan hoe je in het leven van alledag ook 
die diepere betekenis tot zijn recht kunt laten komen.
“Geloven Nu” wil ons helpen bij deze zoektocht. In elke 
bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel centraal en 
gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal voor 
ons eigen leven. 
De bijeenkomsten staan gepland:
-  op de eerste woensdag van de maand, van november 

2021 tot en met juni 2022
- van 19.45 tot 21.15 uur
- in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek.
De kosten bedragen € 15,= voor het aanschaffen van het 
boek “Geloven Nu”.

Voor opgave en eventuele vragen kunt u contact met mij 
opnemen via mail of telefoon:
- mailadres: catechese@stjorisparochie.nl 
- telefoonnummer: 06 - 107 930 62

Hartelijke groet,
Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      8

Pastoraal team St.-Jorisparochie

Geloofsverdiepingscursus 2021-2022

cursusboek gebruiken we de YOUCAT die mede door 
jonge mensen is samengesteld. De YOUCAT kost € 20 
en wordt op na de eerste avond gemeenschappelijk be-
steld. Verder zijn aan de cursus geen kosten verbonden.

Hoewel de eerste kennismakingsavond inmiddels al ge-
weest is, kunt u zich nog bij mij opgeven tot 1 oktober: 
tel.06-83796183 of 
per email vicaris.a.woolderink@planet.nl

In de afgelopen jaren hebben meer dan 200 mensen aan 
de cursus deelgenomen. Helaas kon vanwege de coron-
apandemie het cursusseizoen 2020-2021 niet doorgaan. 
Ik hoop van harte dat we dit jaar weer ongehinderd met 
een nieuwe groep van start kunnen gaan.

Welkom!

Vicaris Woolderink

U bent vast wel eens aangesproken op een of ander aspect 
van ons geloof, terwijl u het antwoord schuldig moest blijven. 
Kinderen stellen veel vragen aan hun ouders: “Wat bete-
kent dat?” “Waarom doen we dat zo?” en nog veel meer. 
Ook vrijwilligers in de parochie worden vaak - al dan niet 
kritisch - geconfronteerd met praktische of geloofsvragen 
waar ze niet altijd de achtergrond van kennen.

En dan zijn er ook mensen die zelf  niet katholiek zijn maar 
wel wat meer over het katholieke geloof  willen weten.

Voor iedereen die wat meer thuis wil raken in de bouw-
stenen van ons geloof, willen we een geloofsverdiepings-
cursus aanbieden van 15 donderdagavonden vanaf 16 
september tot april 2022 zowel voor onze parochie als 
voor de Elisaparochie in het zaaltje van de Elisakerk. De 
bedoeling is om zowel informatie te ontvangen als om er 
samen met elkaar over in gesprek te gaan.

We starten om 19.00u en ronden af om 20.30u. Als 

Allerzielen: onze overledenen gedenken

In jaargetijde waar we in de natuur om ons heen zien dat alles wat gebloeid heeft 
afsterft, valt de dag van Allerzielen, dinsdag 2 november, de gedachtenis van onze 
dierbare overledenen. Met de vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van alles wat 
leeft worden we om ons heen geconfronteerd. Zeker in deze uitzonderlijke jaren 
2020 en 2021, waar over de hele wereld de corona pandemie aan ontelbare 
mensen bijna als nooit te voor, het gevoel geeft dat we heel kwetsbaar zijn. Velen 
– en niet alleen ouderen - hebben moeten worstelen met onzekerheid toen ze 
besmet raakten. En we zijn getroffen door het grote aantal slachtoffers die deze 
pandemie heeft gemaakt in alle landen van de wereld, ook bij ons.

Het overlijden van een dierbare 
mens in ons leven, één van je ou-
ders, je man of vrouw, je kind of ook 
iemand die misschien geen gezinslid 
was maar waar je wel lange jaren in 
vriendschap mee verbonden was, 
betekent een groot verlies. Je hebt 
immers een belangrijk stuk van je 
leven met hem of haar gedeeld. 

En omdat iedere menselijke relatie 
uniek is, blijven we – ook wanneer 
er al jaren overheen gegaan zijn - 
die ander toch missen. Kostbare 
herinneringen bewaren we in ons 
hart. In ons hart sterft de ander 
die ons lief is nooit! Hij of zij blijft in 
onze diepste gedachten voortleven.
Die ervaring die we allemaal heb-

ben, mogen we terecht een gelovige 
realiteit noemen. Want het aardse 
sterven is niet het eind van ons be-
staan. God, van wie alle leven komt, 
wil immers niet dat iemand van ons 
verloren gaat.

Daarom is het goed dat we voor 
onze overledenen bidden en hen 
voor God gedenken. Op de dag 
van Allerzielen vieren we samen de 
heilige Eucharistie bijzonder voor de 
zielenrust van al onze overledenen. 
We danken God voor alles wat ze 
voor ons hebben gedaan en we vra-
gen dat ze door Gods barmhartige 
liefde – voor zover ze het nog nodig 
hebben – mogen delen in de hemel-
se vreugde. En we bidden ook voor 
elkaar, dat God ook onze levens-
weg moge verlichten tot we eens 
in vreugde samen zijn bij de Heer.

Ik nodig u van harte daarvoor uit: 
in de St.-Jozefkerk op dinsdag 2 
november om 18.00 u en in de St.-
Georgiusbasiliek om 19.30 u

Vicaris Woolderink
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Uitnodiging Eerste Heilige
Communie 2022

De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeu-
ren en een jaarlijks terugkerend feest in de parochie, dat 
zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een 
belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk 
van het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de 
ontmoeting met Jezus. 

Vanaf dat uw kind in groep 4 zit, mag het de Eerste Hei-
lige Communie gaan doen; en vanaf dat moment mag uw 
kind in alle vieringen de Heilige Communie ontvangen. 
De voorbereiding vindt plaats in ongeveer 6 catechese-
bijeenkomsten; dit zal buiten schooltijd zijn. Daarnaast is 
er een puzzeltocht in de kerk en een presentatieviering.
Op een aantal scholen wordt in de klas ook aandacht 
besteed aan de communie. En het is natuurlijk ook de 
bedoeling dat u zelf uw kind begeleidt met de voorbe-
reiding: de kinderen krijgen opdrachten mee naar huis, 
die u samen met uw kind kunt gaan maken.
 
U kunt uw kind tot 1 januari 2022 aanmelden bij het 
secretariaat van de Sint Jorisparochie, 
e-mail: secretariaat@stjorisparochie.nl
Na de aanmelding ontvangt u per mail een aanmel-
dingsformulier. De Eerste Heilige Communieviering zal 
plaatsvinden april/mei 2022.

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

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

Aanmelding voorbereiding
Heilig Vormsel 
Het Vormsel vormt samen met het Doopsel en de 
Eucharistie (de eerste Heilige Communie) het geheel 
van de drie zogenoemde “initiatiesacramenten” van 
de Katholieke Kerk: de drie sacramenten die de mens 
laten intreden in de katholieke geloofsgemeenschap. De 
keuze voor het laten dopen en mee laten doen aan de 
Eerste Heilige Communie, is ( meestal) een keuze van 
de ouders. Door uw kind te laten dopen hebt u hem of 
haar op de weg van het geloof gezet; in het sacrament 
van het Vormsel wordt die stap bevestigd door uw kind 
zelf. Hij/ zij geeft met het ontvangen van het Vormsel 
aan verder te willen gaan op de weg van het geloof.

In het sacrament van het Vormsel ontvangt een gedoopte 
de kracht van Gods Heilige Geest. Het is het sacrament 
dat aan kinderen wordt toegediend als zij in de laatste 
groep van de basisschool zitten, een scharniermoment 
in hun leven. Want zij gaan dan (eigen) keuzes maken, 
gaan steeds meer ontdekken wat hun gaven en talenten 
zijn waarmee zij hun weg mogen gaan in het leven. Een 
ontdekkingsreis die niet altijd zonder moeilijkheden 
verloopt. U als ouder zult hen daarbij begeleiden en 
opvangen waar nodig. Daarin kan ook het Vormsel een 
plaats hebben, als “cadeau” voor hun verdere leven. Een 
cadeau in de vorm van de Heilige Geest.

Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een voor-
bereidingstijd en zal buiten schooltijd plaatsvinden. 

U kunt uw kind tot 1 januari 2022 aanmelden bij het 
secretariaat van de Sint Jorisparochie, 
e-mail: secretariaat@stjorisparochie.nl Na de aanmel-
ding ontvangt u per mail een aanmeldingsformulier. Ook 
als u nog niet weet of uw kind het vormsel zal willen ont-
vangen, is het van harte welkom bij de voorbereiding. 
De Vormselviering zal in juni 2022 zijn. 

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

 Opening seizoen jongeren

Als openingsactiviteit van het nieuwe seizoen organiseert Jong Aartsbisdom op za-
terdag 2 oktober een bijeenkomst in ‘s-Heerenberg: jongeren kunnen dan in het 
Barghse Huus een docu-film kijken over Lourdes. “We beginnen de middag met 
een activiteit, dan volgt de film en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd,” 
aldus het JA-team.

“Eén van onze jongeren, Remco Pe-
ters, werkt in dit filmhuis en maakt 
deze activiteit voor ons mogelijk. 
JA-teamleden Anne Kolfschoten 
en Colinda van Lith geven een 
introductie op de film door over 
hun pelgrimages naar Lourdes te 
vertellen,” zo vervolgen de organi-
satoren.

De film bestaat vooral uit portret-
ten van gehandicapte of kwetsbare 
mensen die thuis, op reis en in Lour-
des van zeer nabij gevolgd worden.

Het programma ziet er als volgt uit:
•  13.00 uur activiteit (nog onbe-

kend, wel in de buurt, er is géén 
lunch)

•  15.00 uur film (92 minuten)
•  17.00 uur eten
•  18.30 uur einde

De kosten voor deze middag bedra-
gen € 7,50; aanmelden (verplicht!) 
kan via jongaartsbisdom.nl.

Jaarplanning Tiener/M25 groep
St. Jorisparochie Almelo

Maandag 6 september,
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek - Kennismaking en uitleg nieuwe seizoen.

Maandag 4 Oktober
Thema: Franciscus. - Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek

Maandag 1 November
Thema: Wie is jouw Heilige???- Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek

Maandag 6 December
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek - Kerstkaarten maken voor de gevangenen

In de maand december kunnen nog extra activiteiten plaatsvinden.

Maandag 3 Januari
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek - Nieuwjaarsreceptie

Maandag 7 Februari
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek

Maandag 7 Maart
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek

Vrijdag 15 april
St. Jozefkerk  om 15.00 uur - Kinderkruisweg

Zaterdag 16 april
Pastorie Georgiusbasiliek - Fruitmandjesactiviteit

Maandag 9 mei
Tienerruimte pastorie Georgiusbasiliek

Juni 2022
Slotactiviteit - Wordt in het loop van het jaar nog bekend gemaakt.
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Het laatste half jaar hebben we 
de tienerbijeenkomsten als proef 
op de zondagmiddag gehouden 
maar dat was voor sommigen niet 
zo handig vandaar dat we terug 
gegaan zijn naar de dinsdagavond 
met aangepaste tijden. Tijdens 
onze slotbijeenkomst waar ook de 
vormelingen uitgenodigd waren 

Na ruim 1,5 jaar beperkte activiteiten te hebben gedaan zijn we wel weer toe aan 
een beetje structuur om onze maandelijkse bijeenkomsten weer te kunnen houden.

hebben we al een beetje gebrain-
stormd wie er van de vormelingen 
interesse had om bij de groep te 
komen en van een paar hebben 
we al een toezegging gekregen, 
dus we wachten maar af. Ook is er 
een rooster gemaakt waarop de di-
verse activiteiten waar en wanneer 
plaatsvinden.

 Nieuws uit de Tiener/M25 groep

De eerste Tiener/M25 avond is op 
dinsdag 7 september van 20.00 uur 
tot 21.30 uur, in onze eigen tiener-
ruimte in de pastorie van de St. 
Georgiusbasiliek.

Wij, de coördinatoren zien het ko-
mende seizoen weer met vertrouwen 
tegemoet. We hebben er weer zin 
in……

Nu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat 
om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjon-
gerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen 
(WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale 
WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in 
Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo 
is de inschrijving voor de WJD@home op Ameland geopend.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een 
WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus ver-
plaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzon-
dag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in 
het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor 
het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdom-
men. 

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke 
WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022, 
gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. 
De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD 
in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt 
maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese 
van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een 
avond van barmhartigheid en het programma heeft al-
lerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

JongKatholiek
De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder 
de vlag van JongKatholiek. De organisatie hoopt dat 
opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het 
weekend op Ameland. De vorige keer was er groot 
enthousiasme onder de jongeren die deelnamen (zie 
bijgaande foto).

Er zullen in januari twee bussen rijden om de jongeren 

 De Wereldjongerendagen beginnen nu
op verschillende plekken in het land op te pikken, zo-
dat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar 
Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond 
via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het Aartsbisdom 
Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren 
uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom 
Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo 
verder.

Thema
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus 
en is een van de thema’s op weg naar de internationale 
Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. 
Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn 
woorden van de verrezen Heer aan Paulus (Handelin-
gen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema 
uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band 
met God en in beweging komen voor je naaste.
WJD@Home op Ameland: 14-16 januari 2022
Download de flyer van WJD@Home

Meld je aan vóór 4 januari via het inschrijfformulier op 
wjd.jongkatholiek.nl.
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We begonnen zondag met de H. 
Mis in de basiliek, waar we voor 
onze groep een aantal banken had-
den gereserveerd zodat we mooi bij 
elkaar konden zitten. Daarna gin-
gen we naar ‘t Saam, sommigen op 
de fiets en sommigen met de auto.

In ‘t Saam stonden allerlei gezel-
schapsspelletjes klaar, zoals 4 op 
een rij (altijd erg favoriet), mens 
erger je niet, dammen, geen ja geen 
nee, wie ben ik en nog wel een paar 
meer. Dankzij een lief echtpaar uit 

de parochie werd er ook nog een 
sjoelbak gebracht, waar ook dank-
baar gebruik van is gemaakt. Terwijl 
de misdienaars en acolieten, jong 
en oud(er), gezellig door elkaar met 
de spelletjes begonnen, hebben wij 
alles klaar gezet voor de barbecue. 
En om 13.30 uur was alles gereed 
en kon het barbecueën beginnen.
Er werd veel gepraat, gelachen, ge-
speeld en ook goed gegeten. Er was 
veel contact tussen jong en oud, 
echt heel gezellig!!! Tegen 16.00 uur 
was de middag afgelopen.

Bij het weggaan kregen de mis-
dienaars en acolieten nog een 
lekkere reep chocolade, als dank 
voor hun inzet elk weekend en bij 
elke uitvaart maar weer. Ook de 
misdienaars en acolieten die helaas 
wegens verschillende omstandig-
heden niet aanwezig konden zijn, 
zullen nog worden verblijd met 
een lekkere reep chocolade. Want 
de misdienaarsgroep van onze pa-
rochie is een gezellige, fijne groep 
waar je altijd een beroep op kunt 
doen, hulde aan allen!!!

Al met al was het een zeer geslaagde 
middag, waar wijzelf ook zeer van 
hebben genoten.

Hartelijke groeten, 
Annette en Bea

 Misdienaarsuitje 2021

De misdienaars en acolieten van onze parochie hebben op zondag 29 augustus, 
na 2 jaar wachten vanwege de coronamaatregelen, eindelijk weer een gezellige 
middag gehad. Eigenlijk zouden we gaan barbecueën in de tuin van de basiliek. 
Echter, toen we op zaterdag tijdens het boodschappen doen naar de weersvoor-
spelling keken, zag het er niet naar uit dat het een fijne zonnige dag zou gaan 
worden. Maar niet getreurd, toen zijn we uitgeweken naar ‘t Saam naast de 
St. Jozefkerk. Even gauw in een berichtje via de groepsapp laten weten dat het 
handig zou zijn om op de fiets te komen en het vervoer was ook geregeld.

 
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, aard-
appelen, 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 onder-
steunen middels de collectebus of men kan een bedrag 
overmaken op: NL 29 RABO 01002159254 t.n.v. Stich-
ting de Boodschappenmand te Almelo.

Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel 
veel dank.

Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.
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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 
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

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk, 
Rabobank: NL75RABO0102105561
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

St.-Georgiusbasiliek

Vergelijk de Bijbel
met je mobiel
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde 
manier met de Bijbel omgaan als met onze mobiele tele-
foons? Het zou betekenen dat we: 
•  de Bijbel constant op zak zouden hebben; 
•  er meerdere malen per dag een blik in werpen; 
•  wanneer we hem vergeten weer teruggaan naar huis 

of kantoor om hem op te halen; 
•  hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar 

onze vrienden; 
•  hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden 

kunnen leven; 
•  hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid 

en om met hen te communiceren. 

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit 
storing op het netwerk. 

Op elke locatie is er verbinding. 

Je kunt onbeperkt bellen. 

Je hoeft je geen zorgen te maken over het beltegoed, 
want Jezus geeft je een gratis abonnement en heeft de 
rekening betaald.
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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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In memoriam

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

Gerrit Oude Kotte (Gerardus Bernardus)
Geboren 14 mei 1946 te Geesteren
Overleden 4 juni 2021 te Almelo
Partner van Siny Oude Kotte-Roelofes

De afscheidsviering was op Woensdag 9 juni 2021 om 
12.45 uur in de St.-Jozefkerk. Met aansluitend de crema-
tieplechtigheid om 14.30 uur in het crematorium te 
Borne.

Geert Klaas Bruggink (Geert)  
Geboren 08-05-1939 te Hardenberg
Overleden 17-08-2021 te Almelo
Echtgenoot van Maria Rosario Bruggink - Arnaldo

Vijf jaar geleden werd bij Geert de ziekte van alzheimer 
vastgesteld. Onafwendbaar moest hij twee jaar geleden 
in Eugeria worden opgenomen en hij kreeg daar helaas 
niet de zorg waar hij zo naar verlangde. Dit heeft de 
familie heel veel verdriet gedaan. Het overlijden van 

Geert is tevens de geboorte van talrijke herinneringen.
Herinneringen aan zijn werkzame leven voor het groot-
ste deel in de textiel bij Hedeman en later nog bij Ten 
Cate. Doordat Rosario ook in de textiel bij Berndien 
Smits werkte leerden ze elkaar kennen. De twee draden 
werden al snel daarna op één spoel geweven. In textiel 
termen zeggen we: ze knoopten de touwtjes aan elkaar. 
Ze woonden vele jaren gelukkig en met veel plezier 
aan de Ds. de Geuzstraat bij Hedeman om de hoek. 
Geert wist zich de Spaanse moedertaal van Rosario al 
snel meester te maken en werd een heuse tolk voor 
de Spaanse gastarbeiders. Hij voegde er zo nodig nog 
Twents aan toe. Het huwelijk met Rosario werd beze-
geld met de geboorte van Louis en later dochter Rosa-
rio. Ze genoten met en van elkaar en met de geboorte 
van de twee kleinkinderen Wessel en Amy werden ze 
zielsgelukkig. Zijn liefde voor Rosaria, de kinderen en de 
kleinkinderen stond bij Geert altijd in alles voorop. We 
zullen hem missen.

De uitvaartviering was op maandag 24 augustus om 
1300 uur in de St Jozefkerk. Aansluitend was de begrafe-
nisplechtigheid op de R.K. begraafplaats te Almelo.
Dat Geert moge rusten in vrede.

Leuke excursie naar de zusters in Denekamp

Wij zagen deze excursie op social media en dachten hier 
moeten we iets mee doen en aanbieden aan de parochia-
nen en andere belangstellenden. We raakten enthousiast 
en zijn meteen aan het werk geslagen om e.e.a. te regelen. 
In onderstaande info leest u hoe het allemaal gaat. Mocht u 
nog vragen hebben kunt u altijd bij ons terecht.

“KOM EN ZIE”

Inhoud van het arrangement:
- Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
- Rondleiding over het kloosterterrein
- Stukje geschiedenis

Wanneer:
Donderdag 21 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Vertrek is om 13.15 uur vanaf de parkeerplaats van de 
St. Jozefkerk.

Waar:
Zusters van Denekamp (Franciscushuis)
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp

Kosten: 10 euro.      
Waar het traditionele broodje kroket bij is inbegrepen. 

Opgave:
U kunt zich opgeven bij Bea Oude Mulders en Annette 
ter Ellen, graag voor vrijdag 15 oktober dit i.v.m. de 
planning in Denekamp.
Bea Oude Mulders, 
catechese@stjorisparochie.nl 06-10793062
Annette ter Ellen,   
diaconie@stjorisparochie.nl 06-22225446.

Wij hopen u hiermee een plezier te doen en zien uit naar 
deze bijeenkomst. Er kunnen minimaal 10 personen mee 
en maximaal 25.
                           
Met vriendelijke groeten,
Bea en Annette.
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GOED NIEUWS
van de Ouderenwerkgroep
Wij, Gabrielle, Tiny, Joke, Greet, 
Margriet, Bennie, Christien en 
Annette zijn voornemens om in 
Februari 2022 een inspirerende 
middag te verzorgen.

Vieren – Verbinden – Verdiepen

Het thema is nog een ???? Bent u 
boven de 60 houd dan het volgende 
Noorderlicht goed in de gaten,

Wij hebben er zin in, u ook!!!!

Op vrijdagavond 22 oktober houdt 
Karmel Twente in de Elisakerk, 
Rembrandtlaan 23, Almelo voor 
elke belangstellende een samen-
komst waarin wij biddend bij-
eenzijn, elkaar ontmoeten door 
samen aan tafel te eten (onder 
voorbehoud van maatregelen) en 
ons samen verdiepen in een actueel 
onderwerp.

Deze avond gaat het over de bij-

zondere levensvragen bij het ouder 
worden en het zoeken naar zin in 
het leven. Het onderwerp wordt 
ingeleid door mevr. Marie José Dus-
seldorp, die actief betrokken is bij 
de provinciale ouderenvereniging 
KBO/PCOB.

De samenkomst begint om 17.30 
uur met een Karmelviering, daarna 
gevolgd door een gezamenlijke 
broodmaaltijd. Voor het inhoudelij-
ke gedeelte ruimen we 90 minuten 
in, zodat de avond om 20.30 uur 
wordt afgerond.

Belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd. Om deze vorm van 
bijeenkomen ook financieel moge-

lijk te maken wordt een vrije gift op 
prijs gesteld.

Opgave per email bij parochiesecreta-
riaat: secretariaat@elisapaz.nl

Voor meer informatie over deze 
vorm van Samenkomst Karmel 
Twente: bezoek de website Karmel.
nl/karmel twente / samenkomst 
karmel twente 

Mededeling i.v.m.
de bezinningsdag
Onze jaarlijkse bezinningsdag op 
het Meulenbelt in november kan 
ook dit jaar niet worden gehouden. 
Corona heeft ons zo doen beslis-
sen. Er is nog te veel onzekerheid 
en zeker met grote groepen bin-
nen. Wij willen geen risico lopen 
en bekijken de situatie volgend jaar 
weer opnieuw, heel erg jammer.

Wij wensen u verder een goede 
gezondheid toe.

Namens de werkgroep bezinningsdag, 
Ans Hulshof

Wereldmissiedag: ‘…onmogelijk om niet te spreken over
hetgeen wij gezien en gehoord hebben’
Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereld-
missiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de 
boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als 
uitgangspunt: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken 
over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). 

‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wan-
neer wij zijn aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk 
en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet 
anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen 
en delen’, schrijft paus Franciscus.

‘De Kerk bestaat om te evangeliseren’
Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus 
als ‘een uitnodiging aan ieder van ons om “ons moeite te 
getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te ma-
ken. Deze zending is de identiteit van de Kerk en is dat al-
tijd geweest: “Zij bestaat om te evangeliseren” (de heilige 
Paulus VI, apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi, 14).’

De paus schrijft dat christenen van nu zich kunnen laten 
inspireren door het voorbeeld van degenen die in staat 
zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te 
laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst 
naar de uithoeken van volken en steden te brengen.
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Informatie & inspiratie

Aandacht voor de Kerk van Guinee
Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de 
kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies 
wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio 
is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en 
onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewer-
ken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert 
onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie 

van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief 
in ongeveer 130 landen. 

Kijk voor meer informatie op de site van Missio.
Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap 
voor Wereldmissiedag.

Laten we omzien naar elkaar ook veraf……..

Wereldmissiemaand 2021 Guinee
 
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Met 
dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat 
we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio 
brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerkDe geschiedenis van de kerk van 
Guinee is jong. De meeste chris-
tenen wonen in N’Zérékoré in 
het zuiden van het land. De eerste 
bisschop, mgr. Maillat, investeerde 
vanaf  het begin veel in de opleiding 
van catechisten. Dat bleek van grote 
betekenis. In 1967 moesten alle 
buitenlanders Guinee verlaten. Er 
zijn dan nog weinig eigen priesters, 

maar dankzij de goed opgeleide 
leken wordt het geloof levend ge-
houden in de moeilijke tijd onder de 
dictatuur van Touré. In de laatste 
decennia is de situatie voor de kerk 
veel verbeterd. De kerk richt zich 
onder meer op onderwijs, heeft 
een nationale en diocesane caritas 
opgebouwd en is actief in de ge-
zondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een 
diocesane congregatie van zusters 
zeer actief, de Soeurs Servantes 
de Marie Vierge et Mère (Zusters 
Dienaressen van Maria Maagd en 
Moeder). Ondanks het grote ge-
brek aan middelen vangen de zus-
ters kinderen op in weeshuizen en 
opvanghuizen. De kinderen worden 
verzorgd en kunnen onderwijs vol-
gen. De zusters werken tevens aan 
bewustwording van vrouwen in de 
afgelegen dorpen. Missio wil, samen 
met u, het pastorale werk van de 
zusters steunen.
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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: rietoudelansink@gmail.com
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 

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:
6e uitgave: weekend 27/ 28 november 2021

Einddatum aanleveren van kopij: 
25 oktober 2021 voor de 6e uitgave.
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Jozefbeeld van de St. Jozefkerk

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.

Woord van dank

Op zaterdag 10 juli is Hans Kienhuis overleden. Hans 
is jarenlang betrokken geweest bij het Noorderlicht. 
Als redactielid heeft hij veel voor ons blad betekend. 
We zullen hem en zijn bijdragen missen.

De redactie van het Noorderlicht
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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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