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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 pa-
rochieblad voor hun overleden familielid een in me-
moriam geplaatst wordt. Binnen de parochie wordt 
deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed om als 
gemeenschap van elkaar op de hoogte te blijven. 
Ook kunt u zelf voor uw naaste een in memoriam 
insturen/mailen (de lengte van de in memoriam 
maximaal 275 woorden). Mailen naar Ton van Oers, 
email: tonvo6@gmail.com 

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 columba-
rium 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 gedachtenispla-
quette) 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 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

Extra collecte

Vastenactie 2022
Je land is je leven

De diepe verbondenheid van inheemse 
volken met hun land
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems 
volk. Ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak 
en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van 
hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met 
voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt 
opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vasten-
actie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. 
We zullen zien dat het een belangrijk onderwerp is, dat 
grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en 
milieu. 

Lees meer op bladzijde 16

Voor een bijdrage aan dit project staan achter in onze 
kerken de offerbussen klaar. Ook kunt u via de bank 
uw donatie storten op het nummer van de vastenactie.
Nr: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie.
Hartelijk dank voor uw gaven.

 

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;
•  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.
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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. 
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 

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

Doop van de Heer -Feest  Zaterdag 8 januari 18.30 uur Zondag 9 januari 11.00 uur
 Eucharistieviering  Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Kinderwoorddienst
 Mgr. Woolderink  Georgiuskoor (Lat./Ned.)
  Mgr. Woolderink

Tweede Zondag door het Jaar Zaterdag 15 januari 18:30 uur Zondag 16 januari 10.00 uur
Begin van de Bidweek voor de  Eucharistieviering Bleekkerk
eenheid van de Christenen. Lord’s Choir (Ned.) Oecumenische viering
 Mgr. Woolderink Da Schwarz; Mgr. Woolderink
 
Derde Zondag door het Jaar Zondag 23 januari 10.00 uur Zondag 23 januari 11.00 uur
 Oecumenische viering Eucharistieviering
 Jozefkoor en Noachkoor Together Georgiuskoor (Lat./Ned.)
  Mgr. Woolderink
 
Vierde Zondag door het Jaar Zaterdag 29 januari 18:30 uur Zondag 30 januari 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Vijfde Zondag door het Jaar Zaterdag 5 februari 18:30 uur Zondag 6 februari 11.00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Zesde Zondag door het Jaar Zaterdag 12 februari 18:30 uur Zondag 13 februari 11:00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Kinderwoorddienst 
 Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Ned.) 
  Mgr. Woolderink

Zevende Zondag door het Jaar Zaterdag 19 februari 18:30 uur Zondag 20 februari 11:00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Georgius (Lat./Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Achtste Zondag door het Jaar Zaterdag 26 februari 18:30 uur Zondag 27 februari 11:00 uur
 Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgius (/Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Aswoensdag Géén Viering Woensdag 2 maart 19:00 uur
Vasten en Onthoudingsdag  Eucharistieviering
Begin Veertigdagentijd  Jozefkoor (Lat./Ned.) 
  Mgr. Woolderink

Eerste Zondag  Zaterdag 5 maart 18:30 uur Zondag 6 maart 11:00 uur
Veertigdagentijd Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Herenkoor (Greg.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
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Liturgische vieringen / Pastoraal team St.-Jorisparochie  

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Tweede Zondag  Zaterdag 12 maart 18:30 uur  Zondag 13 maart 11:00 uur
Veertigdagentijd Eucharistieviering Eucharistieviering
 Herenkoor (Greg.) Kinderwoorddienst
 Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Ned.)
  Mgr. Woolderink
  
Derde Zondag  Zaterdag 19 maart 18:30 uur  Zondag 20 maart 11:00 uur
Veertigdagentijd Eucharistieviering Eucharistieviering
 Jozefkoor (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.)
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink

Doopgelegenheid 

In 2022 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind 
te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de 
St.-Jozefkerk: 

Doopdata 2022
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 paro-
chiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl 
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de 
pastorie van de St.-Georgiusbasiliek. Voor vragen kun-
nen jullie bellen met Thea Löwik tel. 06 207 936 11 of 
mailen thlowik@gmail.com. 

Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep doopvoorbereiding.

Dit rooster is ingeleverd op 13 december 2021. Op dat moment was het volstrekt onduidelijk of dan de maatregelen 
van december nog gelden (geen activiteiten na 17.00 uur). 
De vieringen in de St.-Jozefkerk zijn dus onder voorbehoud.

Raadpleeg voor de actuele situatie steeds de website van de St.-Jorisparochie: 
www.stjorisparochie.nl

Personalia

Gedoopt op 14 november 2021 
in de St.-Georgiusbasiliek

Kris (Kris Jan) van den Belt geboren 11-01-2019 (Kris Jan) 
en Fabian (Fabian Eduard), geboren 03-10-2020 
Zoons van Guido van den Belt en Hilde Hartgerink

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

Van de ouderenwerkgroep

Na bijna 2 jaar geen ouderenmiddag te hebben georga-
niseerd zijn we in 2022 weer van plan om een ouderen-
middag te organiseren.
En wel op Maandag 7 Maart.

Als gastspreker hebben we Pastor Gauthier de Bekker 
bereid gevonden om deze middag mede te verzorgen.
Het thema van die middag zal zijn: Een ontmoeting in de 
Eucharistie!! 

Wij hopen dat we de middag kunnen en mogen orga-
niseren.De ouderen van 75 en ouder worden vanzelf 
weer benaderd.

Hartelijke groeten,
Ouderenwerkgroep 
St. Jorisparochie.
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Pastoraal team St.-Jorisparochie

 
Kerkbalans 2022: geef voor de kerk van morgen

Beste parochianen,
Zoals gebruikelijk staat in het eerste nummer van het nieuwe jaar de actie Kerk-
balans op de voorpagina.

werkgroepen en koren 
maar óók de financi-
ele tekorten waren de 
oorzaak van de slui-
ting van veel parochie-
kerken in de afgelopen 

jaren. Een proces dat 
door de coronacrisis nog 

is versneld.

Velen zijn hier begrijpelijkerwijs 
verdrietig over. Ook mensen die 
slechts weinig in de kerk komen 
en niet of nauwelijks een financiële 
bijdrage leveren zijn teleurgesteld 
als de kerk uit hun wijk of dorp 
dichtgaat en laten soms een stevig 
protest horen. Het is niet onte-
recht als de vaste kern van betrok-
ken parochianen dan soms als ant-
woord geeft: “Was maar wat vaker 
gekomen en had de parochie maar 
financieel ondersteund, dan was dit 
niet gebeurd!”

Onze parochie heeft tot nu toe 
nog de beschikking over twee 
kerkgebouwen maar de toekomst 
van twee kerken is beslist niet 
gegarandeerd als niet meer men-
sen meedoen met een jaarlijkse 

De coronacrisis heeft 
door het verminderde 
kerkbezoek vanwege 
de beperkingen be-
treffende het aantal 
kerkgangers en het 
wegvallen van vieringen 
door de corona maatre-
gelen, de financiële situatie 
aanmerkelijk verslechterd. Ook 
bij ons liepen de inkomsten terug. 
Bijna 8 van de 10 Nederlandse 
parochies staat in het rood en de 
actie Kerkbalans van vorig jaar 
bracht in ons land 7 miljoen minder 
op dan in 2019. Een verlies van 10%. 
De RK kerk in Nederland is het 
grootste kerkgenootschap met 3,7 
miljoen leden. Echter slechts 30% 
ondersteund structureel de eigen 
parochie met een jaarlijks bijdrage 
middels de actie Kerkbalans, terwijl 
veel mensen wel van tijd tot tijd een 
beroep doen op de kerk op cruci-
ale momenten in het leven bij doop, 
eerste communie, ziekenzalving en 
uitvaart en op hoogtijddagen in het 
kerkelijk jaar, verdieping en cate-
chese en pastorale zorg. Niet alleen 
het verminderde kerkbezoek en de 
vergrijzing van de vrijwilligers in de 

financiële ondersteuning en als de 
gemiddelde bijdrage niet minstens 
€ 120 is. Daarbij is verdisconteerd 
dat niet iedereen dit op kan bren-
gen, echter voor het merendeel van 
de parochianen is dit geen bedrag 
waarmee men overvraagd wordt. 
Met één avondje uit eten in een 
restaurant met drie personen, geef 
je al gauw wat meer uit. Ik hoop van 
harte dat het open blijven van uw 
parochiekerk dat toch óók waard 
is. In de bijgaande brief van onze 
parochie vindt alle concrete infor-
matie over onze financiën en hoe u 
kunt bijdragen.

Ik eindig graag met de landelijke 
oproep van de actie Kerkbalans:
Gister, vandaag… en morgen. 
Kerken willen ook in de toekomst van 
betekenis zijn voor mensen die verdie-
ping en ontmoeting zoeken. Kerkleden 
willen gastvrij en uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben, en voor hen die God nog 
niet kennen. Kerk-zijn kost geld en 
daar is uw steun bij nodig. Wilt u ook 
dat de kerk kan blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat? Geef dan 
vandaag voor de kerk van morgen!

Uw pastoor,
Vicaris Woolderink

Oecumenische viering op 16 januari om 10 uur in De Bleek

Op 16 januari begint de Gebedsweek voor de Eenheid 
van de Christenen. We houden dan om 10 uur een oe-
cumenische viering om samen te bidden, te zingen, te 
vieren. Dit jaar zal de viering in De Bleek, Hofstraat 1 
plaatsvinden en geleid worden door Mgr Alphons Wool-
derink en da. Monica Schwarz. We vieren samen met de 
Grote Kerk, het Leger des Heils, de Jorisparochie, de 
Doopsgezinden met De Bleek. 

Vanwege corona weten we niet hoe het dan zal zijn. 
Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn allemaal de 
viering fysiek mee te maken. Maar gelukkig kan de vie-
ring ook via kerkdienst gemist gevolgd worden: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1071/events

Christenen uit het Midden Oosten hebben deze viering 
voorbereid. Het thema is: Licht in het duister. De viering 
is ook een jong&oud viering, wat betekent dat er in het 
bijzonder aandacht is voor kinderen en jongeren. 

Wees welkom om 
in De Bleek of thuis 
met ons mee te 
vieren!
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Herinnering aanmelding Eerste Heilige Communie 2022

In februari 2022 beginnen we weer 
met de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie. De viering voor 
de Eerste Heilige Communie is op 
zondag 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 

Palmtakje, Aswoensdag en het Askruisje

Aswoensdag is geen woensdag zoals andere woensdagen. 
Aswoensdag is het begin van de vastentijd. 
Op deze dag ontvangen we in de Mis het askruisje. 
De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige 
een kruisje, ten teken dat hij een tijd van 
bezinning, bekering en boete ingaat. 

Vergankelijk
De as die gebruikt wordt voor het 
askruisje is echte as, gemaakt door 
het verbranden van de palmtakjes die 
vorig jaar zijn gezegend op Palmzondag 
en die bijna een jaar lang in onze huizen 
een plek hebben gekregen, meestal ge-
stoken achter een kruisbeeld. Toen – op 
Palmzondag – was het palmtakje een teken 
van hulde aan de Heer, maar na een jaar is er 
niet veel over van de kracht die het eerder uitstraalde. 

Dat het kruisje met deze as gezet wordt, heeft dus een 
duidelijke betekenis: de as herinnert ons namelijk aan de 
vergankelijkheid van ons leven.

Liturgisch
Ook heeft het een liturgische betekenis. De as, gemaakt 
van Palmtakjes, herinnert ons eraan waar de veertig-
dagentijd nu eigenlijk om draait. De nieuwe Palmtakjes 

kondigen de Goede Week aan: het lijden, de 
dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Ze 
zijn het symbool van de overwinning op de 
dood, en van vrede en voorspoed. Door de 
as van de palmtakjes te gebruiken, worden we 

uitgenodigd om de vergankelijkheid van al het 
aardse te beseffen, ons te bekeren en te geloven 
in en verkondigen van het Evangelie. Daarbij: het 
overwinnen van onze eigen hoogmoed, trots en 

heerszucht is een overwinning van onszelf.

Inleveren en verbranden oude Palmtakjes
Daarom kunt u ook dit jaar weer uw palmtakjes inle-
veren. In het weekenden van 19/20 en 26/27 februari 
zal een mand achterin de beide kerken zal staan voor 
het inzamelen van de oude Palmtakjes. Deze Palmtakjes 
zullen worden verbrand en deze as zal worden gebruikt 
in de viering van Aswoensdag op 2 maart.

Uitnodiging wandeling in de 40 - dagentijd

Op zondag 20 maart organiseren wij een wandeling in 
de 40 - dagentijd. Ons doel is mensen, jong en oud, 
al wandelend met elkaar in contact en gesprek 
te brengen, deze keer rondom het thema ‘De tien geboden”.

Wij ontvangen u/jullie om 14.30 uur in de pastorie van 
de St. Georgiusbasiliek. Om 15.00 uur willen starten 
met een wandeling. Het is de bedoeling om via de Sluis-
kade langs het Almelo-Nordhornkanaal te wandelen. 

De wandeling is on-
geveer 7 km. De weg 
is ook geschikt voor 
een scootmobiel. Na 
afloop van de wande-
ling, rond 17.00 uur, 

bieden wij u een kop soep met een 
broodje aan. We willen de middag 
rond 18.00 uur afsluiten met een 
korte gebedsviering.

Voor de onkosten vragen een bijdrage van 5 euro p.p. 
Het geld dat overblijft na het aftrekken van de onkosten 
komt ten goede van de vastenactie. Wilt u meewandelen, 
dan vragen wij u zich op te geven tot woensdag 16 maart. 

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

Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, 
tieners en jongeren
Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Maandag  Tienerbijeenkomst M25 Tienerkamer pastorie
7 februari  St. Georgiusbasiliek
20.00 uur
Zondag Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel 
13 februari   van de St. Georgiusbasiliek
11.00 uur  
De data voor de  Jongerenbijeenkomst
jongeren- Young Faith
bijeenkomsten zijn 
nog niet bekend, hiervoor kun je 
de website Facebook en Instagram 
in de gaten houden 
Zondag Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
6 maart 1e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek
11.00 uur
Maandag Tieneravond M25 Tienerkamer pastorie
7 maart  St. Georgiusbasiliek
20.00 uur
Zondag Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
13 maart 2e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek
11.00 uur
Zondag Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
20 maart 3e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek
11.00 uur
Zondag Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
27 maart 4e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek
11.00 uur

Kinderwoorddienst
Aan het begin van de Eucharistieviering worden 
de kinderen tussen de 4 en 16 jaar 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 ver-
werkt. 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 ac-
tiviteiten 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. 

Contactpersoon: Annette ter Ellen, 
tel. 06 - 22 22 54 46; diaconie@stjorisparochie.nl 

Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jongeren-
groep 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 Aartsbis-
dom 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 
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Jongeren

We hadden het allemaal zo mooi 
bedacht, maar door de enorme 
toename van de besmettingen 
kwamen onze activiteiten stil te lig-
gen, onze kerstactie wat we samen 
met het Azc zouden organiseren 
ging niet door, deze actie willen we 
uitstellen tot het voorjaar.

Doordat we na 17.00 uur geen 
kerkelijke activiteiten mochten or-
ganiseren is er besloten om even te 
stoppen. 

Het is jammer maar kon niet an-
ders. 

We gaan ons nu richten op onze 
volgende grote actie het fruit-
mandjesproject, hier willen we 
weer aandacht aan schenken om 
parochianen die een steuntje nodig 
hebben, dit ook te geven. 

Dit alles zal plaatsvinden in de 
Goede Week, maar daarover later 
meer.

 Nieuws uit de Tiener/M25 groep

Hartelijke groeten,
Tiener/M25 groep en hun leiding.

Enkele ‘alarmnummers’

Als je verdrietig bent ... bel Johannes 14 
Als andere je in de steek laten ... bel psalm 27 
Als je vrucht wil dragen … bel Johannes 15 
Als je gezondigd hebt .. bel psalm 51 
Als je nerveus bent ... bel dan Psalm 51 
Als je je zorgen maakt ... bel Mattheüs 6: 19,34 
Als je in gevaar bent … bel Psalm 91 
Als God ver weg lijkt … bel Psalm 63. b.g.g. bel psalm 139 
Als je geloof is ingedut ... bel Hebreeën 11 
Als je alleen en bang bent … bel Psalm 23 
Als je hard en kritisch bent … bel 1 Korinthe 13 
Als je het geheim van geluk wilt kennen ... bel Kolossenzen 3:12-17
Als alles tegenzit ... bel Romeinen 8;31 
Als je verlangt naar vrede en rust ... bel Mattheüs 11 :25-30 
Als je bevestigd wilt worden in je geloof ... bel Romeinen 8: 1-30 
Als je naar je werk of op reis gaat ... bel Psalm 121 
Als je moed nodig hebt voor een taak ... bel Jozua 1 
Als je nadenkt over investeren en rendement ... bel Marcus 10 
Als je terneergeslagen bent … bel Psalm 27 
Als je portemonnee leeg is … bel Psalm 37 
Als je je vertrouwen in mensen verliest ... bel 1 Korinthiërs 13 
Als mensen onvriendelijk zijn ... bel Johannes 15 
Als je werk zinloos lijkt ... bel Psalm 126 
Of bel: Voor een geweldige uitnodiging ... Jesaja 55 
Voor een goede omgang met je medemens ... Romeinen 12 
Voor omgaan met angst ... Psalm 34:7 
Voor zekerheid ... Psalm 121:3 
Voor verzekering ... Marcus 8: 35 
Om gerustgesteld te worden ... Psalm 145: 18 

Alle lijnen zijn 24 uur per dag open!

Gedicht 

Is verliezen
wel verloren
als je ergens
nog bestaat?
In gedachten
en in woorden
wetend dat je

naast me
staat...

Is verliezen
wel verloren
als je hart

soms overslaat?
Vol met liefde,

trots en heimwee
wetend dat dat nooit

vergaat…

Nee, verlies
is nooit verloren
maar verankerd

in je hart.
Diep geworteld,
nieuw geboren
Soms vol liefde,
soms verward...



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      12

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
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

St.-Georgius plaquettes
uitgereikt
Op 12 december – zondag Gaudete [ver-
heugt u] - zijn aan drie vrijwilligers de St.-
Georgiusplaquette uitgereikt wegens hun 
bijzondere verdiensten. Tijdens de uitreiking 
herinnerde vicaris Woolderink de aanwezigen eraan 
dat Bart Oude Mulders en Bart Grootte Bromhaar, de twee 
acolieten die nu de plaquette krijgen uitgereikt, ook 12 
jaar geleden al misdienaar waren. Toen kwamen op zon-
dag Gaudete Mgr. W.Eijk en de apostolisch nuntius Mgr.F. 
Bacqué de door paus Benedictus XVI verleende eretitel van 
basiliek officieel bevestigen.

Beide acolieten zijn kort na hun 1e communie als misdie-
naar gestart en zijn ook nog steeds actief in de jonge-
renwerkgroep en als lector. Ze zijn een mooi voorbeeld 
voor onze huidige groep misdienaars. Helaas kon Bart 
Grootte Bromhaar wegens corona-quarantaine maatre-
gelen de uitreiking niet persoonlijk bijwonen, maar kon 
hij hier middels een life stream verbinding toch getuige 
van zijn. 

Mevrouw L. van Lint-Adegeest kreeg de onderscheiding 
vanwege het feit dat ze vele jaren lang de koperen en zil-
veren gebruiksvoorwerpen van de kerk heeft gepoetst. 
Een steeds weer terugkerend werkje dat ze jarenlang 
met haar (overleden) man heeft volgehouden, maar dat 

ze nu helaas vanwege haar ge-
zondheid moet opgeven. Mocht 
u de taak van mevrouw willen 
overnemen, dan kunt u zich 
melden bij de gastdames op de 
pastorie.

Na een dankwoord van de vica-
ris ontvingen de onderscheiden 
vrijwilligers behalve de plaquet-
te een taart waarop het wapen 
van de basiliek is afgebeeld.
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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.

Agenda 

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 lock-
down)
Elke zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur
Kledinginzameling Lourdesgroep
Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Bijeenkomst alleenstaanden
Elke 1e dinsdag van de maand om 10 uur
Midsoos alleenstaanden
Elke 3e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in ’t Saam
Bloemengroep
Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien
Ziekenhuis bezoek
Opgave bij de gastvrouwen in ’t Saam of bij
het secretariaat.

St.-Jozefkerk

St.-Jozef

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 voor-

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

De Boodschappenmand be-
hoedt mensen er op deze manier 
voor om niet verder in de schul-
den 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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Overledenen van de St. Jorisparochie

In Memoriam

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

Cornelis Wilhelmus Klutman (Kees)
Geboren op 24 december 1947 te Zevenaar
Overleden op 03 september 2021 te Almelo
Partner van Tiny Klutman

De gezongen uitvaart was op Vrijdag 10 september 2021 
om 11.00 uur in de St. Jozefkerk. De aansluitende be-
grafenisplechtigheid was om 13.00 uur op de algemene 
begraafplaats Groenendael te Almelo.

Piet Kortekaas
Geboren op 17 juli 1930 in Oude Wetering
Overleden op 27 september 2021 te Almelo
 

Op 17 juli 1930 zag Piet het levenslicht 
in Oude Wetering. Hij kwam uit een 
gezin van tien kinderen. Zijn start in het 
leven was moeizaam. Er werd gevreesd 
voor zijn prille leven. Zijn jeugd was 
onbezorgd en gelukkig, op de oorlogs-
jaren na. Op 16-jarige leeftijd ging Piet 

naar het bisschoppelijk internaat in Voorhout. En hierna 
volgde de HTS in Den Haag. Het laatste studiejaar 
bracht hem als stagiair naar Almelo waar hij zijn vrouw 
Betsie Gasthuis leerde kennen. Zijn grote liefde. Samen 
kregen zij drie kinderen. De tijd met zijn jonge gezin is 
een van de gelukkigste van zijn leven geweest. Na de 
HTS werkte Piet bij bouwbedrijf Goossen, later werd 
hij bedrijfsleider bij de BAM in Hengelo en vervolgens 
directeur van BAM Groningen. IN 1987 werd hij voor 
zijn vernieuwende en sociale aanpak in de aannemerij 
Koninklijk onderscheiden. Hij werd ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Ook de tijd met zijn kleinkinderen 
heeft hij als heel fijn ervaren. Hij was een fantastische 
opa met talloze leuke plannen. 

Na zijn pensioen zette Piet zich in voor goede doelen 
zoals de zonnebloem en de wintervoedering van vogels. 
En had hij alle tijd voor zijn hobby koken. Piet was erg 
sociaal en had een enorm gevoel voor humor. Het ka-
tholieke geloof heeft een grote rol in zijn leven gespeeld.

Jacobus Engelbertus Zijdenbos (Jacques)
Geboren 3 oktober 1934 te Vlaardingen
Overleden op 16 oktober 2021 te Almelo.
Partner van Pietertje Johanna Gilijamse

De gezongen uitvaart was op Vrijdag 22 oktober 2021 
om 14.00 uur in de St. Georgius Basiliek. De aanslui-
tende crematie plechtigheid was om 16.00 uur in het 
crematorium te Almelo.

Wim van den Broek   
Geboren 3 september 1925 te Den Haag
Overleden 10 november 2021 in Vriezenveen

Wim van den Broek groeide in de 2de 
Wereldoorlog op in Den Haag. Thuis 
hielp Wim mee in de kruidenierszaak 
van zijn ouders. Na de oorlog kon 
hij alsnog chemische techniek gaan 
studeren aan de TU te Delft. Op de 
tennisclub ontmoette hij zijn latere 

echtgenote Marianne, waar hij uiteindelijk 67 jaar lief en 
leed mee deelde. Als chemisch ingenieur kreeg hij een 
baan bij AKZO in Delfzijl. In 1979 verhuisden zij naar 
Almelo en een nieuwe fase brak aan, waarin werk en 
kerk een belangrijke plaats innamen. Wim deed 30 jaar 
de ledenadministratie van de kerk en was kartrekker 
en organisator van de actie Kerkbalans. Om extra geld 
voor de st. Jozefkerk te genereren richtte hij een werk-
groep oud papier op, waarbij hij zich niet te groot voelde 
om tot op hoge leeftijd, zelf de handen uit de mouwen 
te steken bij het aannemen van oud papier. Voor al zijn 
vrijwilligerswerk kreeg hij de onderscheidingen, Pro Ec-
clesia et Pontifice en lid in de orde van Oranje Nassau.

Toen de leeftijd vorderde, begon zijn geheugen hem in 
de steek te laten. Uiteindelijk was een opname op de 
gesloten afdeling van verpleeghuis de Weemelanden te 
Vriezenveen niet meer te voorkomen. Wim werd zeer 
liefdevol verzorgd, maar had alle begrip van tijd en plaats 
verloren. Hij bleef echter tegen iedereen vriendelijk, 
accepteerde zijn situatie, ondanks het feit dat hij het 
zichtbaar moeilijk had met zijn geheugenverlies. Op 8 
november werd hij ziek, 9 november positief getest op 
COVID en is op 10 november overleden. Wim heeft 
een mooi en lang leven gehad. De laatste jaren met de 
dementie waren niet gemakkelijk, hetgeen zijn mens-zijn 
verstoorde. Het is goed zo, de mooie en fijne herinne-
ringen blijven bestaan. 

Rust zacht.
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Overledenen van de St. Jorisparochie 

Nico Hoogland (Nicolaas Gerhardus 
Johannes)
Geboren op 6 juli 1947 te Almelo
Overleden 15 november 2021 te Almelo

Nico werd na Gerrit en Wim, geboren 
als derde zoon, van Lina Kessler en Niek 
Hoogland. Zijn jeugd stond in het teken 
van ravotten met vriendjes in de Doe-
lenstraat en in de kunstsmederij van va-
der Hoogland. Nico ging eerst werken 
bij de Belastingdienst en later bij de po-

litie. Het eerste huwelijk van Nico hield geen stand. Het 
gebrek aan contact met zijn zoon en kleinzoon is een 
groot verdriet in zijn leven geweest. Bij de politie in En-
schede leerde hij Anje Brinkman kennen. Zij trouwden 
in 1979. Vijf jaar later werd een dochter geboren, Anne-
Marie. Wonende aan de Westerdokstraat was Nico 
snel een bekend gezicht in de binnenstad, mede door 
zijn werk als wijkagent. Hij voelde zich zeer verbonden 
met de Georgius. Jarenlang zong hij bij het koor en op 

verzoek van de vicaris schilderde hij het schild ter ere van 
het feit dat de kerk basiliek werd. Dit hangt nog steeds 
achterin de kerk bij het koor. Een mooie herinnering aan 
Nico. Na zijn vervroegde pensioen begon hij aan zijn 2e 

carrière als kunstschilder. Nico schilderde voornamelijk 
het Twentse landschap, sereen, zonder afval of mensen, 
zoals hij de wereld graag zag. Later verhuisden ze naar 
een appartement aan de Grotestraat. 

Begin dit jaar werd een darmtumor geconstateerd. Na 
operaties en complicaties en een ogenschijnlijk herstel 
na een wekenlang verblijf in Eugeria kwam er een pijl-
snelle achteruitgang. Akelige diagnoses volgden bij de 
neuroloog in het ZGT. Net toen het iets beter leek te 
gaan door nieuwe medicatie, kwam corona om de hoek 
kijken. Toch nog onverwacht snel, kwam er een einde 
aan het leven van Nico. 15 november was de Gregori-
aanse uitvaartmis in de Georgius zoals hij graag wilde 
met aansluitend de crematieplechtigheid in het crema-
torium te Almelo.

  2 nov. 2020 - 2 nov. 2021 

   Met diep respect herdenken wij hen  
die ons zijn voorgegaan

  St. Georgius
 25-10-2020 Marianne van Mourik 86 jaar
 06-11-2020 Wubbe Stoffer Wubs 88 jaar
 12-11-2020 Truus Tusveld - Bekhuis 93 jaar
 25-11-2020 Bernard Hobert 87 jaar
 21-12-2020 Lies Polman - Lusthuis 89 jaar
 22-12-2020 Lucie van Loevezijn 93 jaar
 31-12-2020 Ton Molthof 65 jaar
 11-01-2021 Maria Pona - Lo Cicero 75 jaar
 12-02-2021 Ria te Wierik - Morssinkhof 85 jaar
 17-02-2021 Herman Boswerger 80 jaar
 02-03-2021 Corrie Pots - Goossen 77 jaar
 20-03-2021 Henk Bokdam 90 jaar
20-04-2021 Harrie Leeuwenkamp 82 jaar
 01-05-2021 Dini Mulder - Huisman 98 jaar
 09-05-2021 Siny Selhorst - Morshuis 85 jaar
 26-05-2021 Judith Ebbing 50 jaar
 11-06-2021 Riet van den Broek - van den Oever 87 jaar
1 4-06-2021 Hans Leeuwenkamp 84 jaar
20-06-2021 Jan Lusthuis 87 jaar
 05-07-2021 Diny Grob - Nijman 92 jaar
 10-07-2021 Hans Kienhuis 75 jaar
 22-07-2021 Cees van Hemert 84 jaar
 17-08-2021 Geert Klaas Bruggink 82 jaar
 29-08-2021 Nelly Boerman 68 jaar
 27-09-2021 Piet Kortekaas 91 jaar
 03-10-2021 Riet Oude Luttikhuis - ten Velde 82 jaar
 16-10-2021 Jacques Zijdenbos 87 jaar

  St.-Jozef
 13-12-2020 Henk Tolboom 75 jaar
 27-12-2020 Trees Oude Wesselink - Goossen 85 jaar
 27-12-2020 Willem Harink 94 jaar
 21-02-2021 Inge de Vries - Gasthuis 92 jaar
 22-02-2021 Rie Hannink - Brouwer 91 jaar
 05-03-2021 Gerrie Quattrone - Evers 77 jaar
 04-06-2021 Gerrit Oude Kotte 75 jaar
 01-09-2021 Annie Kerkhof - Maathuis 83 jaar
 01-09-2021 José Behrendt - Savenije 86 jaar
 03-09-2021 Kees Klutman 73 jaar
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Vastenactie 2022
Je land is je leven

De diepe verbondenheid van inheemse volken met hun land. Maar liefst 370 
miljoen mensen horen tot een inheems volk. Ze bewonen meer dan 20% van het 
aardoppervlak en vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voor-
ouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als het gebied waar 
ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 
staat daarom in het teken van landrechten. We zullen zien dat het een belangrijk 
onderwerp is, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu. 

De wereldvoedselmarkt, de ener-
giebehoefte van zich ontwikke-
lende economieën en de vraag naar 
grondstoffen voor bijvoorbeeld 
elektronica eisen veel ruimte en 
grondstoffen op. En die worden 
vaak gevonden in nog – min of meer 
– ongerepte natuurgebieden. Daar-
bij wegen meestal de economische 
belangen van overheden en grote 
bedrijven zwaarder dan de rechten 
van de mensen die er wonen: die 
worden niet zelden met geweld 
beroofd van hun huizen en hun 
land. En daarmee van hun thuis, hun 
identiteit en hun levensonderhoud. 
Zoals Maori Ned Tapa uit Nieuw 
Zeeland uitlegt: “Ik ben de rivier. 
De rivier is mij. Zonder de rivier 
ben ik niemand.” 

Wie opstaat tegen de overmacht 
van overheid en multinational be-
geeft zich op een levensgevaarlijke 
weg. In 2020 werden minstens 331 
mensen vermoord die opkwamen 
voor de rechten van inheemse vol-
ken en voor het milieu; honderden 
anderen worden bedreigd, geïnti-
mideerd en gecriminaliseerd. Hier 
worden mensenrechten, natuur en 
milieu opgeofferd ten gunste van 
economisch gewin.

Biodiversiteit staat onder 
druk
Het milieu en de bescherming 
ervan hangen nauw samen met 
landrechten: de inheemse volken 
maken 6% van de wereldbevolking 
uit, maar ze beheren 80% van res-
terende biodiversiteit. Denk aan 
oerwouden, maar ook aan rivieren 
en kusten waar talloze planten en 

dieren leven. De grote voedselpro-
ducenten vervangen een gevarieerd 
ecosysteem door een monocultuur 
waar slechts één gewas groeit dat 
bovendien met kunstmest en zware 
bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en 
zwak wordt. Denk aan palmolie-, 
koffie- en sojaplantages, maar ook 
aan de grote weides waar koeien 
worden gehouden voor de vleesin-
dustrie. 

Op andere plaatsen wordt water 
geconfisqueerd, bijvoorbeeld om 
waterkrachtcentrales te bouwen 
of om plantages, weides of land-
bouwgrond te irrigeren. De lokale 
bevolking heeft dan niet of nauwe-
lijks toegang meer tot de natuurlijke 
watervoorzieningen en het voedsel 
dat die opleveren. Sommige des-
kundigen gaan zelfs zover dat ze 
zeggen dat de landrechtendiscussie 
eigenlijk over de toegang tot water 
gaat, want uiteindelijk zijn het de 
vruchtbare gronden waar partijen 
hun oog op laten vallen en daar is 
altijd water.

Mijnbouw
Landrechten spelen ook een rol 
bij de zogenoemde ‘extractie-
industrie’, waarbij kostbare grond-
stoffen aan de aarde worden ont-
trokken. Bekende voorbeelden zijn 
natuurlijk diamanten, goud, zilver 
en olie, maar door de toenemende 
automatisering en digitalisering is er 
ook grote vraag naar grondstoffen 
voor computerchips en bijvoor-
beeld mobiele telefoons. Dit gaat 
dan om metalen als indium, neo-
dynium, koper en goud. Voor de 
beeldvorming: in je mobiel zit on-

geveer 20 mg goud; in de nieuwste 
generaties mobiele telefoons zitten 
tussen de 30 en 40 verschillende 
metalen! Voor batterijen is kobalt 
een belangrijk element en ook daar 
is dus wereldwijd grote vraag naar.

Ontbossing
Niet alleen het teruglopen van de 
biodiversiteit, ook de grootschalige 
ontbossing heeft grote invloed op 
het klimaat en het milieu. In 2020 
werd wereldwijd 12,2 miljoen 
hectare bos gekapt, een stijging 
van 12% ten opzichte van 2019. 
Bossen zijn echter heel belangrijk in 
de strijd tegen klimaatverandering, 
omdat ze CO2 uit de atmosfeer ha-
len, water vasthouden en stadshitte 
dempen. De belangrijkste bossen 
voor de opslag van CO2 – het 
Amazonegebied en de wouden 
in de Democratische Republiek 
Congo – zijn precies de gebieden 
waar de grootste kaalslag plaats-
vindt. Een recente studie voorspelt 
dat de Amazone in 2035 meer CO2 
uitstoot dan het opneemt. In 2021 
werd bekend dat dit voor een deel 
van het woud al het geval is.

Lokale gemeenschappen 
dragen grootste gevolgen
De wereldwijde vraag naar grond-
stoffen en voedsel en de multina-
tionals en overheden die daarop 
inspelen, hebben grote impact op 
het leven op aarde. Het zijn vooral 
de lokale gemeenschappen en eco-
systemen die daarvan de grootste 
gevolgen dragen. Zo konden de 
meeste mensen in de betrokken 
gebieden zich voorheen goed zelf 
redden: ze hadden grond om te 
bewerken, water bij de hand en 
konden de oogst die ze zelf niet 
nodig hadden, verkopen op de 
lokale markt. Nu hebben ze geen 
vruchtbare grond en water meer 
voorhanden en moeten ze nood-
gedwongen werk zoeken om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Vaak 
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belanden ze als slecht betaalde dag-
loner op plantages en in mijnen of 
trekken ze naar de stad, in de hoop 
daar werk te vinden. Bovendien is 
het voedsel dat wordt geprodu-
ceerd op de plantages veelal be-
doeld voor de export, dus landen 
die al tekorten hebben, krijgen nog 
grotere tekorten. Daarmee staat 
de voedselzekerheid van miljoenen 
mensen onder druk. 

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunen we projecten die 
direct of indirect te maken hebben 
met landrechten. Zo konden we in 
2020 22.000 indianen, kleine boe-
ren en andere mensen steunen bij 
hun strijd voor landrechten. In 2022 
zetten we drie landrechten projec-
ten extra in de schijnwerpers. 

In Guatemala steunt onze lokale 
partner drie Maya-gemeenschap-
pen die opkomen voor hun rech-
ten. In de voor de gemeenschap-
pen belangrijke rivier worden 
waterkrachtcentrales gebouwd. 
Dat betekent dat de toegang tot 
water beperkt wordt en kostbare 

landbouwgrond verdwijnt. Onze 
lokale partner steunt de dorpen bij 
het opbouwen van duurzaam wa-
termanagement, leert ze wat hun 
rechten zijn en hoe ze die kunnen 
verdedigen. Drie leiders die dreigen 
gevangenisstraf te krijgen vanwege 
hun verweer tegen de landonteige-
ningen, krijgen juridische bijstand. 

In Libanon leven 884.000 Syrische 
vluchtelingen. Ze hebben geen ei-
gen plek om te wonen in hun nieu-
we land. Bijna 90% van hen leeft op 
de armoedegrens. In de kampen is 
het leven hard en zwaar. Er is onvol-
doende eten, slechte huisvesting, 
geen school voor de kinderen en 
geen werk voor de volwassenen. 
We steunen via Vastenactie 250 
gezinnen in tentenkampen in de 
Bekaa-vallei bij het opbouwen van 
een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoos-
ten van Brazilië staan voor verschil-
lende uitdagingen. Er is een groep 
die voldoende voedsel produceert, 
maar die zijn producten nauwelijks 
kan verkopen. Daardoor zijn hun 

inkomsten laag en is hun sociaaleco-
nomische positie zwak. Veel men-
sen, vooral jongeren, trekken daar-
om naar de stad, om daar van de 
regen in de drup te belanden. Er zijn 
ook families zonder landrechten. Zij 
produceren onvoldoende voedsel: 
ze kunnen nauwelijks investeren in 
goed materiaal en zaaigoed, omdat 
ze ieder moment verdreven kunnen 
worden. Deze groepen leven van 
dag tot dag en verbouwen alleen 
enkele snelgroeiende gewassen. 
Ondervoeding ligt daardoor op de 
loer. Via Vastenactie krijgen 60 fa-
milies uit beide groepen ondersteu-
ning: ze ontvangen kassen, bassins 
voor wateropvang, gereedschap, 
zaaigoed én training en begeleiding. 

Voor een bijdrage aan dit project 
staan achter in onze kerken de of-
ferbussen klaar. Ook kunt u via de 
bank uw donatie storten op het 
nummer van de vastenactie.
Nr: NL21INGB0000005850 t.n.v. 
Vastenactie.

Hartelijk dank voor uw gaven.

‘Zij heeft een verhaal’ voor de synode 2021 - 2023

Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. 
In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om 
raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. 
Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het 
Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging 
van harte aan en zal zich in dit proces de komende maan-
den inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens 
van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen na-
denken over onder andere de gemeenschap en de 
praktische invulling van het geloof. Ook de positie van 
de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, paro-
chies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar 
in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende 
gesprekken. Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het 
Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit 
synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen

Digitale vragenlijst voor vrouwen 
Vanaf half januari 2022 zal via de website van het NKV 

met een online vragenlijst antwoord gegeven kunnen 
worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in 
de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke 
verbeteringen zijn nodig ? Welk advies zou je willen ge-
ven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is in-
dividueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er 
onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen 
kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot eind maart. 
In april verzamelen we de resultaten en in mei dragen 
we de uitkomsten over aan mgr. De Korte, bisschop van 
Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

Netwerk Katholieke Vrouwen 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, 
dat zich o.a. inzet voor thema’s rond zichtbaarheid van 
vrouwen. Vaste gesprekspartner op het gebied van 
vrouw & kerk is mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk 
Katholieke Vrouwen sluit zich met het project ‘Zij heeft 
een verhaal’ aan bij katholieke vrouwenorganisaties we-
reldwijd, die bijdragen in dit synodale proces.



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      18

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 
2022 uit: 
2e uitgave: weekend 19/20 maart 2022
3e uitgave: weekend 7/8 mei 2022

Einddatum aanleveren van kopij: 
14 februari 2022 voor de 2e uitgave.
4 april 2022 voor de 3e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, niet gega-
randeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Kerkbalans, geef voor de kerk van morgen

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

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

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86

Hier kan
uw advertentie

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

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

Eddie Schoneveld
Uitvaartleider

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

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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