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Noorderlicht
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Kerstmis 2021

Ook Jozef en Maria leefden net als ons in onzekere tijden

Synode voor de kerk wereldwijd
Paus Franciscus wil iedereen betrekken in het nadenken over de uitdagingen
voor de kerk in deze tijd

Vier jaar geleden kreeg Bea Oude Mulders
de zending als parochiecatecheet
Dankbaar dat ik mij mag inzetten voor de goede werken van Onze Lieve Heer

Jongeren in onze parochie zijn bijzonder actief
Lees hierover meer in het Noorderlicht

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef

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

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

Jo Leloux

TWEEWIELERS
De zaak waar u zich nog klant voelt

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

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

Uw specialist op het gebied van
hypotheken, pensioenen
en verzekeringen
Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.
Telefoon 0546 - 582113
E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl
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www.hamsuitvaartverzorging.nl
www.condoleren.nu
www.uitvaarttestament.nu
E-mail: info@hamsuitvaartverzorging.nl

A lgemeen
Pastoraal team
Pastoor en teamleider
Mgr. A.J.J. Woolderink
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag
Parochiemedewerkers
Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 22225446
diaconie@stjorisparochie.nl

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

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.

Aula’s in St.- Jorisparochie
Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier
kunnen alle parochianen van de twee kerken van de
St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel
eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter
Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van
bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn.
Urn bijzetten in het Columbarium
De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium
onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten
bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter
gedachtenis een plaquette. De tarieven van de bewaartijd (inclusief plaatsing en gedachtenisplaquette) zijn:
10 jaar € 850.-, 20 jaar € 1.300.-, 30 jaar € 1.750.Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar:
georgius.locatie@stjorisparochie.nl

St.- Jozef en parochiecentrum ‘t Saam tel. 0546 86 11 84
St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo.
Dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig. jozef.locatie@stjorisparochie.nl
Voor pastorale hulp, overlijden
en uitvaart 06 8379 6183
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A lgemeen
Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de
mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen.
Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met
de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/
06 42 65 23 02
Bezoek thuis
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt,
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.
RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel:
0546 86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om
toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en
feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.
U kunt ook via het mailadres:
secretaris@stjorisparochie.nl of
via secretariaat@stjorisparochie.nl
uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.
Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.
Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek:
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89
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Extra collecte
Extra collecte in de advent van
27 november t/m 19 december
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg
voor moeders en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt
ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met
meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus
enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen
met concrete hulp en dat geeft hoop!
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in Zimbabwe,
de Gazastrook, El Salvador en Somalië. Deze projecten
richten zich op goede, bereikbare zorg voor moeder
en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de
periode erna.
Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie.

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;
• Mondkapje bij binnenkomst en
bij lopen in de kerk;
• Desinfecteer handen bij de
ingang;
• Desinfecteer handen voor de
communie;
• Zingen niet toegestaan;
Tot slot:
• Deelname vieringen op eigen
risico.

A lgemeen / Liturg ische v ieringen

Preventiebeleid R.-K. Kerk

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

Parochiële Caritas Instelling
(PCI)
De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie
St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com
of via een briefje in de brievenbus van de betreffende
pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen
door middel van een financiële bijdrage te storten op
ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36
ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

Kledinginzameling t.b.v.
Lourdesgroep Almelo
De “Stichting Lourdes Groep Almelo”
Zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke
zaterdag van 10 tot 12 uur.
S.v.p. alleen op zaterdag kleding brengen.
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

Doordeweekse vieringen

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie.
Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris
Woolderink.

St.-Georgiusbasiliek
Maandag:	8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel
18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis
(In het weekend wordt vermeld of er een
ochtend- dan wel avondviering is).
Woensdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis.
Woensdag: 	19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie
en gebed voor het H. Sacrament.
Donderdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis.
Vrijdag:
8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis
St.-Jozefkerk
Iedere dinsdag
19.00 uur
Eucharistieviering.
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Liturg ische v ieri ngen
			

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

Hoogfeest van Christus Koning
St. Caecilia

Zaterdag 20 november 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 21 november 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Eerste Zondag van de Advent
Lezingenjaar C: Lucas

Zaterdag 27 november 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
		

Zondag 28 november 11.00 uur
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

Tweede Zondag van de Advent

Zaterdag 4 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
		

Zondag 5 december 11.00 uur
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Derde Zondag van de Advent
“Gaudete”

Zaterdag 11 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
		

Zondag 12 december 11.00 uur
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Lord’s Choir (Ned.)
Mgr. Woolderink

Vierde Zondag van de Advent

Zaterdag 18 december 18.30 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink
		

Zondag 19 december 11.00 uur
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Boeteviering
Géén Viering
		
		
		

Woensdag 22 december 19.00 uur
Dienst van Vergeving
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Kerstmis - Hoogfeest van de
Geboorte van de Heer

Vrijdag 24 december 17.00 uur
Kerstviering voor kinderen
Gebedsdienst met samenzang
Werkgroep Liturgie

Vrijdag 24 december 19.00 uur
Eucharistieviering
The Lord’s Choir (Ned.)
Pater N. Hofstede o.carm.

Vrijdag 24 december 21.00 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Vrijdag 24 december 23.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Eerste Kerstdag
Géén Viering
Zaterdag 25 december 11.00 uur
		Eucharistieviering
		
Herenkoor Georgius&Jozef (Greg.)
		
Mgr. Woolderink
Tweede Kerstdag
Géén Viering
Feest van de		
Heilige Familie		
H. Stephanus, eerste martelaar		
6

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Zondag 26 december 11.00 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

Oudjaarsdag
H. Silvester I; Paus

Vrijdag 31 december 19.00 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Géén Viering

2021...

Nieuwjaarsdag - Hoogfeest
Géén Viering
Moederschap van Maria 		
		
		

... 2022

Zaterdag 1 januari 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Driekoningen – Hoogfeest
Géén Viering
Openbaring van de Heer		
		
		

Zondag 2 januari 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Feest van Doop van de Heer

Zaterdag 08 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
		

Zondag 09 januari 11.00 uur
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Tweede Zondag door het Jaar
Begin van de Bidweek voor de
Eenheid van de Christenen

Zondag 16 januari 10.00 uur
Bleekkerk
Oecumenische viering
Da Schwarz; Mgr. Woolderink

Zaterdag 15 januari 18.30 uur
Eucharistieviering
Lord’s Choir (Ned.)
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 2022
• 9 januari: Doop van de Heer (Schelpenviering) De
ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar 2021
worden voor deze viering uitgenodigd. Na de viering
worden de doopschelp en doopmotivatie uitgereikt
aan de ouders.
• 13 februari: 13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en
14:00 uur in de St. Jozefkerk;
• 3 april: 13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en 14:00
uur in de St. Jozefkerk;
• 16 april: In de de Paaswake op zaterdagavond 21:00 uur?;
• 26 juni: 13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en 14:00
uur in de St. Jozefkerk;
• 25 september: 13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en
14:00 uur in de St. Jozefkerk;
• 13 november: 13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en
14:00 uur in de St. Jozefkerk.

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de
pastorie van de St.-Georgiusbasiliek. 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.
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Liturg ische v ieringen / Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Personalia
Gedoopt op zondag 19 september 2021 in de
St.-Georgiusbasiliek
Lex (Cornelis Bernardus) Dijkstra, geboren 20-05-2019
en Teun (Marinus Jens) geboren 13-01-2021
Zoons van Manon Snippe en Coen Dijkstra.

Guus (Guus Benjamin Josse) Lubbers,
geboren 09-09-2020
Zoon van Marliek Vloedbeld en Ruud Lubbers.
Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en welkom in
de St. Jorisparochie.

Kerstmis 2021
Nu we de Advent binnengaan en we ons willen voorbereiden op het komende
Kerstfeest, komen weer de gedachten boven aan het Kerstfeest van vorig jaar,
toen we de Nachtmis vierden met slechts een paar mensen in een lege basiliek,
vanwege de lockdown. Op dit moment hopen we van harte, dat het dit jaar anders
zal zijn. Maar niemand weet het zeker!
Met die ervaring dat we in een onzekere wereld leven, waarin je als
mens maar weinig zelf in handen
hebt, komen we eigenlijk heel dicht
bij het allereerste Kerstfeest in
Bethlehem.
Ongetwijfeld hadden Jozef en
Maria het zich allemaal anders
voorgesteld. Ver weg van familie,
vrienden en bekenden overviel hen
een soort lockdown in Bethlehem.
Zij kwamen voor een dichte deur,
vertelt ons het Kerstevangelie. In
de herberg was er geen plaats voor
hen. Zij waren niet welkom. En in
uiterst armoedige omstandigheden
wordt de Verlosser van de wereld
geboren.
Ze legden het kind in een kribbe, in
een voerbak. En al spoedig wordt
dat weerloze Kind bedreigt. Jozef
krijgt in een droom van een engel te
horen dat koning Herodes het Kind
zoekt te doden….en dat het jonge
gezin moet vluchten.
En zo wordt duidelijk hoe groot de
liefde van God is. Hij wordt mens
om tot in de diepste duisternis ons
bestaan te delen. Alle majesteit en

8

len die Hem wel aanvaardden, aan
hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij
het vermogen kinderen van God te
worden.” In Zijn Naam geloven….
die Naam is Jezus, wat betekent:
God is jouw Redder!
Hij is de Redder uit een lockdown
die veel verder gaat dan wat we in
het voorbije jaar ervaren hebben.
Hij bevrijdt ons immers van een
eeuwige lockdown, die de mens
over zichzelf heeft afgeroepen door
God de rug toe te keren. In Christus is de liefde van de barmhartige
Vader zichtbaar die ons de hand
reikt en ons het vermogen geeft te
leven als kinderen van God voor
altijd, als kinderen van het Licht.

glorie heeft Hij afgelegd: arm geworden om ons arme mensen rijk
te maken door Zijn liefde en door
Zijn Licht dat in onze duisternis
straalt.
Wij lezen op Eerste Kerstdag, de
woorden van de evangelist Johannes. Hij spreekt over de bittere
realiteit, dat dat Licht velen ontgaat.
dat ze er geen oog voor hebben.”
Het licht schijnt in de duisternis maar
de duisternis nam het niet aan. Het
ware Licht dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld en toch erkende de
wereld Hem niet…..” Maar hij spreekt
òòk over die uitnodigende belofte: “Al-
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Als we daarin werkelijk geloven,
kunnen we dat Licht met elkaar
delen en helpen verspreiden in het
duister dat we in deze tijd ervaren
met al zijn onzekerheden. We kunnen immers door onze verbondenheid met God, vredebrengers zijn,
onderlinge verzoening tot stand
brengen, elkaars lasten verlichten
en liefdevolle aandacht schenken
aan de ander èn God alle eer geven
die Hem toekomt.
Ik wens u van harte, mede namens de
parochiemedewerkers en het bestuur,
een Zalig Kerstfeest toe!
Vicaris Woolderink

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Synode voor de kerk wereldwijd

Paus Franciscus heeft het initiatief genomen om de plaatselijke kerken meer te betrekken in het nadenken over de
uitdagingen voor de Kerk in deze tijd.
Het voorbereidend document dat 7 september door
het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode
werd gepubliceerd, heet: Voor een Synodale Kerk:
Communio, Participatie en Missie. Het gaat over onze
gemeenschap met God en elkaar (communio), over de
actieve deelname van alle gelovigen aan het leven van de
Kerk (participatio) en over onze zending in de wereld,
om het geloof uit te dragen (missio). Tegelijkertijd werd
een Vademecum uitgebracht; in die gids staan adviezen
over hoe de verantwoordelijken in bisdommen, religieuze ordes, spirituele gemeenschappen en verenigingen
synodale bijeenkomsten kunnen organiseren. Hoofddoel van de wereldsynode het doordenken van synodaliteit “als een vorm, als een stijl en als een structuur van
de Kerk”. Het in gang gezette proces hoopt “het gezicht
en de vorm te ontdekken van een synodale Kerk waarin
iedereen iets te leren heeft: het gelovige volk, het bisschoppencollege, de bisschop van Rome”.

Het proces van de wereldsynode is op 9 en 10 oktober
geopend in Rome en op 17 oktober in ieder bisdom. In
ons bisdom ging de kardinaal voor in een Eucharistieviering in Apeldoorn waarbij ook een vertegenwoordiging
van onze parochie aanwezig was. Het voorbereidend
document dient als een instrument ter bevorderingvan
de eerste “fase van luisteren en overleg van het volk
van God in de particuliere Kerken” in de periode van
oktober 2021 tot april 2022. “Dit gebeurt in de hoop dat
de ideeen, de energie en de creativiteit te bevorderen
van alen die aan deze reis deelnemen”. Richtsnoeren zijn
onder meer “onbevooroordeeld” luisteren naar elkaar,
“met moed en vrijheid van hart” spreken, maar ook de
bereidheid de dialoog met de samenleving en andere
christelijke denominaties aan te gaan.
Na een eerste fase van ruim zes maanden op het niveau
van de plaatselijke kerken, zal in het voorjaar 2023 een
synodaal proces op per werelddeel volgen, in Europa via
de Raad van Europese Bisschoppenconferenties {CCEE).
Na afsluiting van het proces op continentaal niveau, vindt
in oktober 2023 in Vaticaanstad de Zestiende Algemene
Gewone van de Bisschoppensynode plaats. Vanaf 2024
moeten de resultaten van die bijeenkomst wereldwijd in
de praktijk worden gebracht.
Voor de parochies zal nog een handreiking komen met
vragen en suggesties, hoe ter plaatse het beste het overleg gestalte kan krijgen.
We bidden dat Gods Geest ons alien moge leiden en
inspireren!
Vicaris Woolderink

Licht in de duisternis, zondag 12 december 2021
Een brandende kaars roept een
beeld op van romantiek, warmte en
gezelligheid. Het is op vele gewone,
maar ook speciale momenten dat
kaarsen om uiteenlopende redenen
worden ontstoken. Een brandende
kaars is het symbool van licht. Het
licht van de verrezen Heer. Het
licht dat recht doet aan de werkelijkheid van het kerstverhaal. Het is
God die heeft gezegd “Licht moet
schijnen uit het duister”. Hij heeft
in ons hart het licht doen schijnen
om ons te verlichten. Licht dat
afstraalt van het gezicht van Jezus

Christus, dat onschuldige kind in
een kribbe. Het is dit licht dat de
wereld zal verlichten en hoop zal
geven. Het zijn de spreekwoorde-

lijke donkere dagen voor kerst die
mensen soms droevig stemmen. In
de tijd van verwachting, de Advent
periode, nodigen wij op zondag 12
december tussen 13.00 en 17.00
uur belangstellenden van harte uit
om op symbolische wijze licht in de
duisternis te zijn. U bent van harte
welkom om kosteloos een kaars te
ontsteken in de Sint Georgiusbasiliek. Ieder met een eigen intentie
of gedachte. U bent van harte welkom.
Werkgroep ‘Licht in de duisternis’

27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022
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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen,
tieners en jongeren
In de adventtijd is wordt er elke zondag kinderwoorddienst aangeboden.
Datum en tijd
Vrijdag
26 november
20.00 uur
Zondag
28 november
11.00 uur
Zondag
5 december
11.00 uur
Maandag
6 december
20.00 uur
Zondag
12 december
11.00 uur
Zaterdag
18 december

Viering / activiteit
Jongerenbijeenkomst Young Faith

Plaats
Pastorie St. Georgiusbasiliek

Kinderwoorddienst
Thema “Advent”

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Thema Kinderwoorddienst
Thema “Advent”

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Tienerbijeenkomst M25
Kerstkaarten maken voor
gevangenen
Kinderwoorddienst
Thema “Advent”

Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek

Jongerenbijeenkomst Young Faith
Kerstgala Jong Aartsbisdom

Utrecht

Zondag
19 december
11.00 uur
Kerstavond
24 december
17.00 uur
Maandag
3 januari
20.00 uur
Zondag
12 januari
11.00 uur

Kinderwoorddienst
Thema “Advent”

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Kinderkerstviering

St. Jozefkerk

Tieneravond M25
Nieuwjaarsreceptie

Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek

Kinderwoorddienst
Thema “Doop van de Heer”

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Kinderwoorddienst
Aan het begin van de Eucharistieviering worden
de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de
dagkapel, waar we met hen over het Evangelie
van de zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal
op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen weer terug in de kerk naar hun ouders.
Contactpersoon: Bea Oude Mulders,
tel. 06- 10 79 30 62; catechese@stjorisparochie.nl
Tienergroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk
25: de werken van barmhartigheid)
Na het Vormsel kan je meedoen met de activiteiten van de tienergroep M25. Dit is een
leuke, gezellige en enthousiaste groep jongens
en meiden, die op een actieve manier met elkaar aan de
slag gaan met vragen over geloof en leven, die kinderen
van jouw leeftijd bezighouden.
10
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Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Contactpersoon: Annette ter Ellen,
tel: 06 – 22 22 54 46; diaconie@stjorisparochie.nl
Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jongerengroep Young Faith. Young Faith is een diverse,
leuke en enthousiaste groep jongeren die het
belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten. Dat doen we
aan de hand van geloofsverdieping, spelletjesavonden,
deelnemen aan jongeren-activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en
30 jaar en vind je het leuk om meer jongeren van deze
leeftijd te ontmoeten? Dan nodigen we je van harte uit
om je aan te sluiten bij deze dynamische groep.
Contactpersoon: Laura Hagen, tel: 06 – 39 36 22 58

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie / Paro ch iebestuur

Herinnering aanmelding
voorbereiding heilig vormsel
2022
Zoals u in de vorige uitgave van Noorderlicht hebt kunnen lezen – en mogelijk
hebt u hierover ook al een uitnodiging via de school van uw
kind ontvangen -, zal in juni
2022 in onze parochie weer
het Vormsel worden toegediend
tijdens de Vormselviering.
Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een
voorbereidingstijd. Deze voorbereiding start in april
en zal buiten schooltijd plaatsvinden. Vooraf aan de
voorbereidingen zal er een ouderavond zijn. U kunt uw
kind hiervoor aanmelden via ons parochiesecretariaat:
secretariaat@stjorisparochie.nl

Herinnering aanmelding
eerste heilige communie
2022
Zoals u in de vorige uitgave van Noorderlicht hebt kunnen lezen – en mogelijk hebt u hierover ook al een uitnodiging via de school van uw kind ontvangen -, starten
we in januari 2022 weer met de voorbereiding op de
Eerste Heilige Communie.
Vooraf aan de voorbereidingen zal er een ouderavond
zijn. De viering voor de Eerste Heilige Communie zal zijn
op 24 april 2022. U kunt uw kind hiervoor aanmelden
via ons parochiesecretariaat:
secretariaat@stjorisparochie.nl
Voor vragen over de Eerste Heilige Communie, kunt u
zich wenden tot: Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
Tel.: 06 - 107 930 62

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

Slim Schenken
Zoals bekend loopt het aantal (financieel bijdragende)
parochianen terug. Daardoor zijn de inkomsten van uw
parochie dalende. Het parochiebestuur doet er alles aan
om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch is de
verwachting dat de begroting van 2021 niet sluitend kan
worden gemaakt.
Een belastingvriendelijke periodieke
schenking.
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan
een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een
notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De
looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U
moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren.
U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in
meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een
deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt,
of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt. Het
grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar
is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw
gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet
schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift,
zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
• meer schenken zonder dat het u meer kost.
Het bedrag dat u terugkrijgt van de fiscus is afhankelijk
van de belastingschijf waarbinnen uw aftrekpost valt en
van uw leeftijd, boven of onder de AOW-leeftijd.
Ter illustratie een voorbeeld met een fictief belastingtarief van 40%.
Schenking
Bruto
€ 200,=
€ 300,=
€ 600,=

Tarief 40%
Retour Fiscus
€ 80,=
€ 120,=
€ 240,=

Netto
€ 120,=
€ 180,=
€ 360,=

Hoe te handelen?
Neem contact op met dhr. H. Nij Bijvank; tel. 06 1878
1088, email hnijbijvank@outlook.com. De dhr. Nij Bijvank is door het parochiebestuur gemachtigd deze overeenkomst af te sluiten. Hij maakt met u een afspraak om
uw vragen te beantwoorden en gegevens op te nemen.
Er zijn geen kosten aan deze schenking verbonden.
27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022
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Jongeren

Nieuws uit de Tiener/M25 Groep
Maandag 4 Oktober, op dierendag maar ook toegewijd aan Franciscus van
Assisië, hebben we weer een Tieneravond gehad. Michel heeft een heel interessante les gegeven over Franciscus, over wie Franciscus nu feitelijk was.
Daarna hebben we met zijn allen een puzzel in elkaar gezet waarop Franciscus staat afgebeeld tussen de dieren. Franciscus houding tegenover alles wat
leeft en groeit ook de dieren, komt mooi naar voren in het onderstaande
citaat dat aan hem wordt toegeschreven: “Alle schepselen op aarde voelen als
wij, streven naar geluk. Het is onze plicht hen bij te staan wanneer ze hulp nodig
hebben…We hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons
nodig hebben … Mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en
medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen.”
Zo zie je dat Franciscus oog had
voor de armen en wijs was met de
natuur, ook wij als groep hebben
oog voor onze medemens, als wij
een buitenactiviteit hebben die op
onze medemens gericht is.
Naast Franciscus’ compassie voor
dieren is er de legende dat hij met
dieren kan praten. Zo zijn er verhalen over een preek van Franciscus
voor een groep vogels. In plaats

van weg te vliegen, luisteren ze
volgens het verhaal aandachtig naar
zijn redevoering. Nog beroemder
is de legende over een wolf, die
de inwoners van het dorp Gubbio
voortdurend aanvalt. Franciscus
gaat het gesprek aan met de wolf
en laat hem beloven, dat hij geen
mensen meer zal aanvallen. In ruil
hiervoor zullen de bewoners van
Gubbio hem iedere dag te eten
geven. De wolf gaat akkoord met

Franciscus’ voorstel en de wolf en
de dorpelingen leven voortaan in
vrede met elkaar. Ook wij proberen te luisteren naar wat men ons
verteld, als wij b.v. met onze medetieners samen zijn.
De volgende tiener/M25 avond zal
plaatsvinden op maandag 1 November, Allerheiligen, Het thema
zal dan zijn: Wie is jouw Heilige.
Hartelijke groeten:
Michel en Annette,
Coördinatoren Tiener/M25 groep.

Kerstactie Tiener/M25 groep
Rond de kerstdagen zullen wij in samenwerking met
onze PCI een kerstactie houden, naar alle waarschijnlijkheid voor jongeren uit het Azc.
Waarom het Azc: deze jongeren hebben allemaal een
verhaal, hebben veel meegemaakt en kunnen dus op

deze dagen wel een
steuntje in de rug
gebruiken. Voor de
corona hebben wij
al vaker activiteiten
georganiseerd en hebben we al eens samen
pannenkoeken gebakken.
Voor deze actie heb ik Stichting Present ingeschakeld om
ons hierbij te helpen. Wij hopen dat dit gaat lukken en
gaan dan met vertrouwen deze activiteit voorbereiden.
Mooie werken van Barmhartigheid: de hongerigen te
eten geven, de dorstigen te drinken, de vreemdeling
herbergen. Wordt vervolgd.
Hartelijke groeten,
Michel en Annette,
Coördinatoren Tiener/M25 groep.
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Jongeren

Ariënsprijs 2022
In het jaar 2019 was het de laatste keer dat de Ariënsprijs werd

uitgereikt aan groeperingen die
werkzaam zijn op het terrein van de
diaconie. Door de coronapandemie
kon dit in 2020 en 2021 helaas niet
doorgaan. Onze buurtparochie de
H. Pancratius uit Tubbergen viel in
2019 goed in de prijzen; ze hadden
ook vele mooie activiteiten op het
diaconaal vlak.

GEDICHT

Een maand geleden werd ik gebeld
door de pastoraal werkster mw.
Jaqcueline Meupelenberg met de
vraag of wij samen met de M25
groep van onze parochie kandidaat
wilde stellen om in aanmerking te
komen voor de Ariënsprijs. (zij zit
n.l. in de jury).
Nu hierover hoefde ik niet na te

Even iets van God
Een arm om je heen
als je moe bent of koud.
Een hand in jouw hand
als je niet durft te gaan.
Een stem die je roept
als je eenzaam blijft staan.
Soms zie je even in je leven
zomaar iets van God.

Een blik van begrip
als je voelt het gaat mis.
Een mens die juist komt
als er niemand meer is.
Een woord dat je raakt,
dat je moed geeft en kracht.
Een kans die je krijgt,
die je nooit had verwacht.
Soms zie je even in je leven
zomaar iets van God.

denken en ging meteen aan de slag
om een projectplan te schrijven en
samen met mijn mede-coördinator
en de tieners zullen we hier in de
komende tijd aan gaan werken.
Ook gaan we nadenken, als we een
geldprijs winnen, hoe we deze kunnen besteden. Er zijn al wat suggesties, maar hier gaan we goed over
nadenken. Het moet wel iets blijvend
zijn en raakvlakken met diaconie
hebben. We zullen u op de hoogte
houden over de stand van zaken.
Met diaconale groeten,
Annette ter Ellen en
Michel Letteboer,
Coördinatoren Tiener/M25 groep.

Een mens die zegt:
“toe, je kunt het, komaan”.
Een droom die je helpt
om weer verder te gaan.
Een teken van leven,
dat maakt je dag weer goed.
Als je iets niet kan
komt er iemand die het doet.
Soms zie je even in je leven
zomaar iets van God.
Even iets, even iets van God.

Boodschappenmand
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in
sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er
ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk
te ondersteunen met de nodige basisboodschappen,
kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men
zich hierover eniger tijd geen zorgen te maken. Enkele
voorbeelden van deze boodschappen zijn: brood, aardappelen, blikgroenten, melk, luiers etc.
De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze
manier voor om niet verder in de schulden te geraken,
wat de situatie zou kunnen verergeren. Daarom zijn we

in het weekend van 6 en 7 februari weer gestart om de
boodschappenmand in onze kerken te plaatsen. Dat geldt
voor de St.Jozefkerk elke 1e zaterdag van de maand en
voor de Georgiusbasiliek elke 1e zondag van de maand.
Ook kan men de boodschappenmand financieel ondersteunen middels de collectebus of men kan een
bedrag overmaken op: NL 29 RABO 01002159254 t.n.v.
Stichting de Boodschappenmand te Almelo. Namens de
boodschappenmand en onze diaconie heel veel dank.
Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.
27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022
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St.- G eorg ius
Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49,
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Onderscheidingen voor
vrijwilligers

St.-Georgiusbasiliek
Bank
Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek
Almelo.
Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek
Rabobank: NL14RABO0102100160
ING: NL45INGB0001851716
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.
Scholen
Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl
www.dewereldboomalmelo.nl
Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk,
Rabobank: NL75RABO0102105561
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl
Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Traditiegetrouw zijn op het Hoogfeest van de herdenkingsdag van de Kerkwijding van de St.- Georgiusbasiliek
een aantal zeer actieve vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Door omstandigheden werd dit niet vermeld in een vorig
Noorderlicht maar we willen er toch heel graag alsnog
aandacht aan schenken in dit laatste nummer van 2021, De
St.-Georgiusplaquette werd uitgereikt aan dhr. Marinus
ten Hove, die ruim 30 jaar lid was van het college van kosters en collectanten en ook de laatste jaren het secretariaat verzorgde van het Parochieel Liturgisch Beraad. Dhr.
Koos van Leeuwen heeft zich verdienstelijk gemaakt als lid
van het Parochiebestuur, de Locatieraad St.- Jozef, eveneens is hij al vele jaren actief als eindredacteur van het
Noorderlicht. Mevr. Annette ter Ellen heeft inmiddels haar
sporen verdient als diaconaal assistent van onze parochie
en ook betekent zij veel voor het jongerenwerk in onze
geloofsgemeenschap. Voor het parochiesecretariaat is
al geruime tijd werkzaam Mevr. Anita Meupelenberg. Een
extra taak vervulde ze gedurende de coronacrisis door
iedere week beschikbaar te zijn voor de telefonische
aanmelding en de administratie van de parochianen die
de Eucharistie op zondag wilden meevieren.
De oud-penningmeester van de parochie, ontving een
diocesane onderscheiding. De Aartsbisschop verleende
hem de Willibrordonderscheiding, niet alleen voor zijn
werk als penningmeester maar ook omdat hij -nadat de
acht jaar van zijn functie verstreken waren- bereid was
om de financiële administratie te blijven doen totdat er
een opvolger gevonden was. Dit omvangrijke werk bleef
hij doen, ook toen functie van penningmeester veel langer vacant bleef dan verwacht. Bij de overreiking van
de onderscheiding richtte Vicaris Woolderink een
hartelijk dankwoord tot de vrijwilligers, dat hij vergezeld liet gaan van een boeket bloemen. Na de viering
was er nog een gezellige ontmoeting op de pastorie.
Het Parochiebestuur
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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

St.-Jozefkerk

Agenda

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.

Dames en Herenkoor elke dinsdagavond in ’t Saam
• Repetitie herenkoor 19.00 uur tot 19.45 uur
• Repetitie dames- en herenkoor gezamenlijkvan 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 lockdown)
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. Jozef dag, een feestelijk gebeuren
In de St. Jozefkerk is afgelopen zaterdag de St. Jozef dag gehouden. Na afloop
van een plechtig gezongen Latijn – Nederlandse mis werden er vier parochianen
onderscheiden door vicaris A.J.J. Woolderink. Drie vrijwilligers kregen de Jozefpenning en de vierde vrijwilliger kreeg de Willibrord-penning van het aartsbisdom
uitgereikt.
Jasper Engelbertink kreeg de penning
voor de periode dat hij bij ons in de
kerk acoliet is. Al meer dan twaalf
en half jaar kan er een beroep op
hem gedaan worden om te dienen
tijdens de vieringen.

was hij lid van het jongenskoor. Hij
heeft ook vaak als cantor gezongen,
alleen of met dirigent Ben Hulshof.
Binnen het koor wordt hij zeer gewaardeerd vanwege zijn kennis op
het gebied van de kerkmuziek.

Jasper Engelbertink

Johan Berends kreeg de penning omdat hij al ruim 53 jaar zingt bij het
dames- en herenkoor. Daarvoor

Christien Maathuis kreeg de Jozefpenning omdat ze al jarenlang gastvrouw is voor onze parochianen.

Verder stuurt ze verjaardagskaarten aan onze vrijwilligers boven de
70 jaar. Ze zingt ook bij het Lord ’s

27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022
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St.- Jozef / Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie
uitvaarten begeleid, waarbij hij ook
koster was tijdens de avondwakes
en hij heeft vele families ontvangen
in de aula. Het tijdstip waarop de
familie een bezoek wilde brengen
aan de aula was nooit een probleem
voor hem, hij was er altijd en zorgde
er voor dat alles op een fijne manier
geregeld werd voor de familie. Verder is de heer Snijders al een flink
aantal jaren lid van de kostersgroep

Johan Berends

Ben Snijders

Choir en verder kan er altijd een
beroep op haar worden gedaan.

voor de zaterdagavondvieringen
en bij de dinsdagavondvieringen in
onze kerk.

Ben Snijders is onderscheiden met
de Willibrord-penning, toegekend
door onze aartsbisschop kardinaal
Wim Eijk. Sinds 22-11-2000 heeft
de St. Jozefkerk de beschikking over
een aula. Vanaf het begin was dhr.
Snijders één van de beheerders van
de aula. In bijna 21 jaar heeft hij vele

Na afloop konden de parochianen
onder het genot van een kop koffie met iets lekkers erbij elkaar nog
even ontmoeten en de jubilarissen
feliciteren.
Christien Maathuis

Locatieraad St. Jozef

In Memoriam
Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons midden
zijn heengegaan: Voor altijd in ons hart
Corrie Pots-Goossen
Geboren op 27 mei 1943 in Almelo
Overleden op 3 maart 2021 te Almelo
Zij werd geboren op 27 mei 1943 in Almelo aan de Kluppelshuizenweg. Corrie
groeide als 4e op in het gezin, met drie
broers, Johan, Herman en Hennie en
met twee zussen, Annie en Elly. Na de
lagere school ging zij naar de huishoudschool. Als naaister/modinette ging ze
aan de slag bij Veeneman en daarna bij Knippers. Toen ze
17 was leerde ze Wim kennen op de ijsbaan ’t Oosten,
met een vervolg bij Dansschool Polman. Corrie en Wim
zijn 60 jaar bij elkaar geweest, waarvan 52 jaar getrouwd.
Corrie was altijd actief als jeugdleidster bij de Trefhoek
en sportief bij gymnastiekvereniging UNA en handbalvereniging Fortuna. Op 22 november 1968 trouwde ze
voor de wet met Wim en op 7 februari 1969 in de kerk,
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in haar eigen gemaakte trouwjurk. Zorgzaamheid stond
bij haar voorop. Toen ze bevallen was van de dochters
Petra en Cindy stopte ze dan ook met werken. Corrie
wilde graag zorgen en dat zag je ook terug in de hulp bij
de buurvrouwen Meijer, Koel, Slaghekke en Bakhuis. Ze
was ook vrijwilligster in de Sint Georgiusbasiliek en collectant voor Nier- en Kankerstichting. Ze genoot enorm
van de vakanties op camping de Roos en later in het
buitenland. Op camping Ronduite gingen ze vele uren
varen met de “de Bereboot” gemaakt door Wim en
collega’s. Met Wim ging ze ook graag naar P.H. Hechte
vriendschappen zijn daar ontstaan en ging ze graag mee
met de jaarlijkse dames weekends. Ze was trots op haar
kleinkinderen Joost, Linde en Emmely. Ze genoot van de
bezoekjes en de gesprekjes met hen.
Vanaf 2012 brak er voor Corrie en ons helaas een
zorgelijke periode aan. Ze kon enorm genieten van de
dingen in en om haar huis. Wandelen, fietsen, de mooie
bloemen in de tuin. In huis gewoon fijn lezen, tv kijken en
puzzelen. Hoe klein het kringentje ook werd, zij bleef dit
tot het einde doen. We zijn verdrietig, maar het is ook
goed zo. Dankbaar dat Corrie deel van ons leven was.

Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie
We hebben afscheid genomen op 8 maart 2021 tijdens
de uitvaartviering in de Sint Georgiusbasiliek en daarop
volgend de crematieplechtigheid in het crematorium in
Almelo.
Riet van den Broek – van den Oever
(Maria Ardina Henrica )
Geboren 10 mei 1934 te Veghel
Overleden 11 juni 2021 te Almelo
Sinds 8 november 2015 weduwe van
Cor van den Broek
Riet, of eigenlijk Marietje, was de oudste van tien kinderen. Geboren en getogen op een boerderij in Veghel, waar
ze al jong mee hielp in het huishouden.
Ze volgde de verpleegsteropleiding in
Oss en werd later praktijkdocent in Nijmegen. In die tijd
leerde ze ook Cor kennen. Met Cor verhuisde ze naar
Twente, de ‘wijde wereld’ in. Zoals destijds gebruikelijk
stopte ze na haar huwelijk met werken, kreeg vervolgens in korte tijd vijf kinderen en maakte zich verdienstelijk door vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem, de
kerk (o.a. ziekentriduüm) en Het Meulenbelt. Ze kreeg
er zelfs een lintje voor. Zingen deed ze graag o.a. bij het
Georgiuskoor, het dameskoor, het Hagenkoor en bij
Operettevereniging Servus. Op latere leeftijd ging ze
schilderen en samen met anderen troostdekentjes maken. Ze hield erg van bloemen en heeft tot op het laatste
moment in Woon- en Zorgcentrum Friso met plezier
aan bloemschikken gedaan. Ze kon ontzettend genieten
van spelletjes zoals Rummikub of Scrabble samen met
de kinderen / kleinkinderen.
Het verlies van Cor in 2015 heeft haar erg aangegrepen.
Na zoveel jaren alles samen te hebben gedaan viel haar
het leven alleen zwaar. Ook vond ze het moeilijk te accepteren dat ze steeds minder mobiel werd. Begin juni
ging haar gezondheid opeens snel achteruit. Ze werd
bedlegerig en haar lichaam gaf het langzaamaan op.
Op woensdag 16 juni hebben we in een uitvaartdienst
in de St.-Georgius Basiliek afscheid van haar genomen,
waarna aansluitend in crematorium “Twente” in Borne
de crematie plaatsvond. Ondanks ons verdriet hebben
we er ook vrede mee. We hebben haar voor altijd in ons
hart gesloten.“

Hans Leeuwenkamp (Johannes Theodorus)
Geboren 30 september 1936 te Almelo
Overleden 14 juni 2021 te Almelo
Op 30 september 1936 werd Hans
geboren als oudste zoon van Jo en Jo
Leeuwenkamp. Op de Celebesstraat
heeft hij met zijn zussen Trudy en Anneke een liefdevolle en warme jeugd
doorgebracht. Altijd erg trots op zijn
vader Jo, die schoenmaker was, en altijd
erg verbonden met zijn moeder Jo. Tijdens deze jaren
was Hans serieus bezig met zijn schoolwerk. Het liefst
wilde hij naar de HBS maar dat was in die tijd niet vanzelfsprekend ondanks het pleidooi van de hoofdmeester. Na een succesvolle afronding op de MULO ging
Hans aan het werk als kantoorklerk bij verschillende
bedrijven. Al snel bleek dat Hans via de avondschool zijn
rijke intelligentie verder kon ontwikkelen. In 1954 begon
hij daarom met veel ambitie bij het Waterschap Regge
en Dinkel. Tijdens zijn dienstjaren ontwikkelde Hans zijn
passie voor vliegtuigen en auto’s. Deze voorliefdes zijn
een rode draad geweest in zijn leven. In 1959 begon voor
Hans een mooi sprookje tijdens de bruiloft van Riek ter
Morsche en Joop Leeuwenkamp, zijn neef. Hans leerde
daar Mariet, de enige zus van Riek, kennen en trouwde
met haar in 1964. Tijdens hun verlovingsjaren maakten
ze samen mooie stoere tochten op de scooter. Na de
bruiloft zijn ze verhuisd naar Nijmegen naar de flat in
Hatert. Hans begon aan zijn tweede mooie baan bij het
Waterschap Polderdistrict Maas en Waal en studeerde
ook rustig verder door aan de avondschool.
Al snel werden Marijke en Caroline geboren. Hun gezin
was compleet en hij genoot van het gezinsleven, met
de fietstochtjes, de zwemlessen en de gezelligheid met
vrienden en familie, en van Nijmegen uiteraard. Na een
aantal gelukkige jaren op de flat, konden ze een huis
kopen in Grave. Hij reed op en neer naar Nijmegen.
Toen kon hij secretaris worden bij het waterschap Peel
en Maas in Venray, een grote promotie, en verhuisde
het gezin naar Oostrum. Daar werd hij ook actief bij het
kerkbestuur, het bestuur van de harmonie en zong hij
jarenlang bij het Venray’s gemengd koor met als hoogtepunt een koorreis naar Frankrijk. Buren werden vrienden en ze raakten goed ingeburgerd in het Limburgse.
Engeland, Canada en Frankrijk waren zijn geliefde vakantielanden. De taal, de cultuur en de daar gevestigde
families van beide kanten; hij kon er geen genoeg van
krijgen. In 1996 werd hij ook nog opa en dat was pas echt
genieten. Vier kleinkinderen kregen ze en ze waren hem
zo lief. Het liefst legde hij alles van hen met een camera
vast. Oppassen voor een weekendje weg, invallen voor
de oppas of als de ouders zelfs eens ziek waren, was
eigenlijk altijd snel geregeld. Na een belletje sprongen
27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022
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Hans en Mariet in de auto en was iedereen weer gered.
Toen de gezondheid van Hans en Mariet minder werd en
Marijke in Almelo ging wonen en werken was de keuze
snel gemaakt. Ze zouden terug gaan naar hun dierbare
Twente, het land tussen de Regge en de Dinkel, en genieten van de familie en de oude wortels. Hans genoot
van alle voorbereidingen, verheugde zich op een mooie
opbrengst en een nieuw gezin voor hun grote huis waar
hij al die jaren zo goed voor had gezorgd en was als een
kind in een snoepwinkel toerend door Almelo.

Diny Grob-Nijman
(Berendina Maria Theresia)
Geboren 29 mei 1929 te Almelo
Overleden 5 juli 2021 te Almelo
Partner van mw. P. Grob

Jan Willem Lusthuis
Geboren 29 september 1933 te Almelo
Overleden 20 juni 2021 te Almelo

Hans Kienhuis
Geboren 17 juni 1946
Gestorven 19 juli 2021
Echtgenoot van Nelly Demmink

Jan woonde op Hoog Schuilenburg
in Almelo. Jan is katholiek opgevoed,
geloof is voor hem altijd een belangrijk onderdeel van zijn leven geweest.
Als klein kind woonde hij aan de Prins
Hendrikstraat, had Jan al uitzicht op de
St. Georgius, wellicht toen al dromend
over ooit een belangrijke taak in deze kerk. Zijn doop
en 1e Heilige Communie vonden hier in deze basiliek
plaats. Later was Jan ook behulpzaam als acoliet, hij assisteerde jarenlang pastor Kortstee. Jan ging later in zijn
leven ook vele malen mee op bedevaart reis naar Lourdes en Kevelaer. Hij was een echt mensenmens. Hij kon
met iedereen overweg, jong en oud. En was altijd wel
in voor een grapje. Om mensen te ontmoeten ging Jan
op latere leeftijd graag naar het winkelcentrum om een
kopje koffie met een gebakje te bestellen. Voetbal kijken
deed hij ook erg graag. Zijn clubs waren FC Twente,
Heracles en zijn topclub was natuurlijk PSV! Hij vond het
ook belangrijk om er goed uit te zien. Hij was dan ook
vaste klant bij Hensen mode in Almelo.
De verhuizing van de Westerstraat naar Hoog Schuilenburg was voor Jan een heel goede zet. Hij leefde helemaal op van het gezelschap van de andere bewoners
en de verzorgenden. Een kaartje sturen, dan was je bij
Jan aan het juiste adres. Hij waardeerde dit enorm, het
kaartje kreeg een speciaal plekje in z’n huis.
Op zondag 20 juni 2021 is hij op 87-jarige leeftijd overleden. Op vrijdag 25 juni hebben we in de St. Georgius
afscheid van Jan genomen, waarna aansluitend de begrafenis volgde. Nu heeft Jan òns verlaten. Maar het was
goed. In zijn eigen woorden “Ik heb een mooi leven
gehad”.
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De afscheidsviering was op vrijdag 9 juli 2021 om 11.30
uur in de St. Georgiusbasiliek. Met aansluitend de crematieplechtigheid om 13.15 uur in het crematorium te
Almelo

Met verslagenheid en ongeloof is kennis genomen van het vrij plotseling
overlijden van Hans Kienhuis. Hij was
een markante persoonlijkheid die door
velen werd gekend en gewaardeerd.
Voorheen was Hans het boegbeeld van
de St.-Paulus parochie. Na het overlijden van zijn vrouw Lucia en de sluiting de Pauluskerk
trad Hans in het huwelijk met Nelly Demmink en ging bij
haar wonen. Vele jaren heeft Hans zich ingezet voor het
wel en wee van de St.-Jorisparochie. Talrijke taken heeft
hij op zich genomen en hij was als uitvaart coördinator
het visitekaartje van de St.-Joris parochie. Op de sluitingsdag van de Pauluskerk ontving Hans de Pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
Hans Kienhuis laat een grote leegte na in zijn kring van
familie en vrienden en zeker ook in de parochie. De
grootste leegte zal er zijn op nr. 39 aan de Wierdensestraat bij Nelly met wie hij gelukkige en mooie jaren
mocht beleven.
Dat Hans moge rusten in vrede!
Cees van Hemert (Cornelis Wilhelmus)
Geboren 13 november 1936 te Rotterdam
Overleden 22 juli 2021 te Almelo
Partner van I. van Hemert - Heesen
De crematieplechtigheid vond plaats op Donderdag 29
juli 2021 om 16.15 uur in het crematorium te Borne.
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Nelly Boerman (Petronella Valentina Geertruida Maria)
Geboren 2 oktober 1952 te Almelo
Overleden 29 augustus 2021 te Almelo
				
De afscheidsviering was op Donderdag 2 september om
10.30 uur in de St. Georgiusbasiliek.
Aansluitend de Begrafenisplechtigheid op de R.K. Begraafplaats Almelo
Annie Kerkhof – Maathuis
Geboren op 3 augustus 1938 in Almelo
Overleden op 1 september 2021 in Almelo
Mama is voor ons een liefdevolle,
zorgzame en belangstellende moeder
en oma geweest. Ze stond altijd voor
ons klaar, wat je ook maar vroeg.
Mama heeft een goed huwelijk gehad.
Wat was ze trots op haar kinderen en
later de kleinkinderen. Ze heeft haar
kleinkinderen zien opgroeien en daarin was ze zeer
betrokken, met school, werk, sport, reizen, vriendjes
en vriendinnetjes, eigen huis. Ze was naar iedereen toe
erg belangstellend en erg attent, ze heeft menigeen een
kaartje of een bloemetje gestuurd. Wat kon ze mooie
verhalen vertellen over vroeger, ze genoot ontzettend
veel van alle mooie herinneringen. Altijd was ze blij als
wij of andere mensen op bezoek kwamen. Ze genoot
daarvan zelfs haar laatste avond. En wat was ze gek
op de voetbal, vooral Heracles. Veel verdriet heeft ze
gehad om het verliezen van papa en haar broers en zussen. Maar zoals mama was, ging ze door met leven en
draaide alles om haar gezin.

wel weer wat positiefs uit. De laatste twee jaren heeft
ze in Huize Friso gewoond. Wat heeft ze daar een fijne
tijd gehad, ze was erg dankbaar voor wat de verzorgers
voor haar deden. Als wij aan haar denken doen wij dat
met liefde en dankbaarheid voor een lieve moeder en
fantastische oma. We zijn trots op haar en zullen haar
missen. Maar het is goed zo, we gunnen haar de rust.
Op 7 september hebben we afscheid van haar genomen
en haar lichaam te ruste gelegd op de RK Begraafplaats
aan de Kerkhofsweg.
José Behrendt-Savenije
Geboren 20 januari 1935
Overleden 1 september 2021
Op de rouwkaart stond de volgende tekst;
Wat zeg je bij een afscheid als je
Elkaar nooit meer gaat zien?
Ik hou van je? Het beste? Ik heb je lief?
Of heel misschien staan de woorden
die je zoekt nog niet in de van Dale.
Misschien is wat je wilt zeggen nog niet
in woorden te vertalen.
Rust zacht? Je was de beste?
Ik ga je missen elke dag?
Of zeggen mijn tranen genoeg wanneer
Ik nog één keer naar je lach?
Ik heb een mooi leven gehad,
Ik was een zondagskind
Allen die daar aan hebben bijgedragen
dank ik oprecht
José

Haar gezondheid liet haar de laatste jaren in de steek,
maar mama zeurde en klaagde nooit. Ze haalde overal

Dat José moge rusten in vrede!

Terugkomdag Catecheten en Diaconaal Assistenten
Terugkomdag Catecheten
Zaterdag 18 september kwam een
grote groep catecheten van het
Aartsbisdom Utrecht bij elkaar
voor ontmoeting en inspiratie.
Sommige van hen zijn werkzaam
met een zending van de aartsbisschop, andere werken zonder die
zending maar met evenveel bevlogenheid.
De dag begon met de viering van
de eucharistie waarin we werden

opgeroepen het zaad van het koninkrijk royaal en kwistig rond te

strooien, opdat het kan ontkiemen
en vrucht dragen.
Daarna presenteerde Bea over haar
werk als parochiecatecheet in onze
St. Jorisparochie. Na de lunch hield
rector Patrick Kuipers een inleiding
over het belang van evangelisatie en
catechese in de missionaire parochie. Het was een geslaagde dag.
Diaconaal Assistenten
Zaterdag 16 oktober kwamen

27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022

19

I n formatie & inspiratie
oud cursisten van de opleiding tot
diaconaal assistent in de OL vrouw
ten Hemelopneming of Paskerk
in Doetinchem bij elkaar voor
ontmoeting en inspiratie. Rector
Patrick Kuipers vierde met hen de
eucharistie en vertelde hen over het
aanstaande synodale proces. Na de
lunch volgden twee presentaties
over concrete diaconale projecten:
de eerste over de vele activiteiten
van de PCI in Gaanderen en de
tweede over de kerstherberg in
Doetinchem.

Bevlogen mensen
Deze twee groepen zijn allemaal
bevlogen mensen, die graag klaar
staan om actief in de parochie
werkzaam te zijn. Maar wij kunnen
het niet alleen; er zijn altijd mensen
nodig die samen met ons het mooie
werk in de parochie te waarborgen.
September 2021 is er weer een
nieuwe groep gestart waaronder:
diakens, catecheten en diaconaal
assistenten.
Jammer genoeg heeft niemand zich

aangemeld voor de priesteropleiding; ons gebed blijft voor roepingen
want ook dit mag niet verloren gaan.
Mocht u meer willen weten over
ons werk in de parochie, klamp
ons aan, wij vertellen het u graag.
Samen staan we sterk.
Hartelijke groeten,
Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet
Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent

Dankbaar voor mijn werkzaamheden als
uw/jullie parochiecatecheet
Het was afgelopen november al weer vier jaar geleden, dat
ik met de zending van kardinaal Eijk ben begonnen als parochiecatecheet in onze St. Jorisparochie. En als je er dan zo
op terugkijkt, dan zijn deze vier jaren omgevlogen en is er
veel gebeurd en veranderd. Vier jaar waar ik zeer dankbaar
ben voor de werkzaamheden die ik als parochiecatecheet
heb mogen uitvoeren, voor het vertrouwen dat iedereen
daarbij in mij heeft gehad. Vier jaar waarin ik heel veel heb
mogen leren en ervaren op catechesegebied, maar ook zeker in mijn eigen geloofsontwikkeling.
Mede doordat onze pastoraal werkster Jose van den
Bosch in augustus 2019 naar een andere parochie is
overgeplaatst en er voor haar in de plaats geen andere
pastoraal werker is terug gekomen, is mijn takenpakket
veranderd. Vicaris Woolderink en het parochiebestuur
hebben mij gevraagd of ik de catechese die Jose voorheen deed, op mij wilde nemen. Deze uitdaging heb ik
aangenomen en met ondersteuning van vicaris Woolderink doe ik dit met veel toewijding en plezier.
Zo is het heerlijk om met kinderen aan de slag te gaan
tijdens de kinderwoorddiensten en om hen voor te
20
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bereiden op hun Eerste Heilige Communie en hun
Vormsel. Kinderen zijn oprecht nieuwsgierig naar verhalen over Jezus en zijn open en direct in hun vragen
en antwoorden. Maar het is ook fijn om met een groep
volwassenen in gesprek te gaan over ons geloof in de
gespreksgroep “Geloven Nu”. Het is mooi om met elkaar te bespreken hoe een Bijbelverhaal van 2000 jaar
oud, nu in deze tijd nog leeft. Dat we van elkaar kunnen
horen wat het ons kan brengen, nu in deze tijd. Deze
momenten vind ik persoonlijk altijd zeer waardevol.
En samen met Annette ter Ellen (diaconaal assistente)
activiteiten organiseren zoals met elkaar aan de hand
van een bepaald thema een wandeling maken in de
vastentijd en het maken van een Paaskaars, waarbij dan
ondertussen waardevolle dingen met elkaar worden gedeeld. Mijn zending als parochiecatecheet brengt, merk
ik, ook een ander verantwoordelijk mee, als voorbeeld
aanspreekpunt zijn voor de parochianen. Sinds november 2017 zijn er al verschillende parochianen geweest die
mij weten te vinden en mij aanspreken over geloof of
zomaar voor een persoonlijk gesprek. Ook dit zijn bijzondere momenten die ik koester. Alle dingen die ik net
heb benoemd kosten soms veel (vrije)tijd en energie,
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maar tegelijkertijd geven ze mij ook heel veel energie.
En ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit allemaal mag
doen, dat ik mij op deze manier mag inzetten voor de
goede werken van Onze Lieve Heer!!
Het was dan ook heel fijn om te horen dat vicaris
Woolderink en het parochiebestuur tevreden zijn over
de manier waarop ik mijn taken als parochiecatecheet
uitvoer. En dat zij zoveel vertrouwen in mij hebben, dat

ze kardinaal Eijk hebben gevraagd mijn zending met vier
jaar te verlengen. Dankbaar voor dit grote vertrouwen,
gesterkt door de kracht van God en vol overtuiging, heb
ik deze een nieuwe periode van vier jaar weer aanvaard.
Ik zal mij met hart, ziel en geloof blijven inzetten voor de
catechese van onze parochie.
Hartelijke groeten,
Bea Oude Mulders

Excursie naar de zusters in Denekamp
Verscholen in het groen van het fraaie, ongerepte Twentse landschap ligt het Franciscushuis. Dit gerenoveerde klooster is het ontmoetingscentrum van de Zusters
Franciscanessen van Denekamp. In het klooster draait het om elkaar ontmoeten,
elkaar te inspireren en samen te bezinnen. Op donderdagmiddag 21 oktober zijn
wij op excursie geweest met 14 parochianen naar het klooster van de Zusters
Franciscanessen van Denekamp. We werden hier hartelijk ontvangen door de
vrolijke zuster Reinalda. We werden welkom geheten met koffie en thee en een
lekkere koek. Ondertussen gaf zuster Reinalda een lezing.
Ze vertelde onder andere over
het ontstaan van het klooster in
Denekamp: Het was 25 november
1869 toen Moeder Anselma Bopp
en Gerhard Dall een nieuwe zustercongregatie oprichtten in het
Duitse dorp Thuine. De zuster
en de pastoor wilden zich inzetten voor de arme en behoeftige
bevolking. Rond 1875 ontstond er
in Duitsland een ‘Kulturkampf’. De
rijkskanselier beschouwde de katholieke kerk als een gevaar. Moeder Anselma vertrok uit voorzorg
met haar zusters naar een dorp aan
de Nederlands-Duitse grens. Het
klooster in Denekamp was een feit.

In 1875 kwam zuster Anselma met
de eerste drie zusters van Thuine
naar Denekamp. Moeder Anselma
Bopp richtte zich al van jongs af aan
op armen en zieken. Vandaag de
dag leven de beleving van het evangelie, de Franciscaanse spiritualiteit
en het charisma van de stichteres
Moeder Anselma nog steeds voort
in de zusters van nu. Vanuit hier
hebben de zusters zich verspreidt
over meerdere delen van de wereld om hun geloof uit te dragen en
te helpen waar ze konden helpen.
Vroeger waren er ongeveer 650
zusters en op dit moment zijn er nog
ongeveer 50 zusters in Denekamp.

De meeste Nederlandse zusters
zijn 80+ en dus zijn er een aantal
zusters uit Indonesië gekomen om
de oudere zusters te helpen.
Na de lezing hebben we een rondleiding gekregen in het klooster,
de kapel en over het terrein. Het
is erg bijzonder om hier een kijkje
te mogen nemen. We hebben de
begraafplaats bezocht en een kijkje
genomen in Huize Elisabeth en het
Franciscushuis. Dit zijn bezinningsen ontmoetingscentra ten dienste
van de zusters en groepen die kerkelijk en/of maatschappelijk betrokken zijn bij het welzijn van mensen.
De grote conferentiezaal in Huize
Elisabeth biedt plaats aan groepen
tot 60 personen. Hier kunnen
bezinningsdagen, lezingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten
gehouden worden. Overnachten is
mogelijk. Ook zijn er veel activiteiten. Voor eenzame ouderen is het
mogelijk om de kerstdagen met de
zusters samen te vieren.
Na de rondleiding werd de middag
afgesloten met een heerlijk broodje
kroket. Mocht er toekomst weer
een excursie komen naar dit klooster, dan kan ik dit u van harte aanbevelen.
Voor meer informatie kunt u een
kijkje nemen op hun site:
w w w.zustersvandenekamp.nl/
nieuws-en-activiteiten
Hartelijke groet,
Mieke
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De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale
team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te
worden voorzien van naam en adres.

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

Christel Bruggink

Dag en nacht bereikbaar
06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl
22

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

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

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

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

Hier kan
uw advertentie
staan

HOSPITAALWEG 2B
0546 - 821155

7607 TW ALMELO
INFO@ENGBERINK.NL

FA. THEO GOOSSEN

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

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160
7603 AM Almelo

LEENAUTO GRATIS

Tel. 0546 - 86 32 86
27 novemb er 2021 t /m 14 ja nu a r i 2022

23

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

Eddie Schoneveld
Uitvaartleider

Bel (0546) 81 33 34

www.vredehof.nl

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

De werkwereld verandert in een hoog
tempo, wij veranderen mee.
kantoor- & projectinrichting +
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop
kantoor- & projectinrichting +
De werkwereld
verandert inineen
hoog
meer dan
10.000 kantoorartikelen
onze
webshop
tempo, wij veranderen mee.

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
Bezoek onze nieuwe website:
BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBAREwww.mdoc.nl

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

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

De werkwereld verandert in een hoog
kantoor& projectinrichting
tempo, wij
veranderen mee.+
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop
De werkwereld verandert in een hoog
tempo, wij veranderen mee.
Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl
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BEHOEFTE AAN
EEN FLEXIBELE
Bezoek
onze nieuwe website:
EN EEN BETROUWBARE
www.mdoc.nl
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE

KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

