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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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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)

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 

De Vastenactie 2022 loopt tot 17 april

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 voorou-
ders. 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. 

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf wer-
ken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijk-
heden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin 
zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen ge-
meenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. 
Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofs-
overtuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 

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

Hartelijk dank voor uw gaven.
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Algemeen / Liturgische vieringen

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

Bent u niet in staat om kleding te brengen? 
Even een telefoontje naar:
06 50956152 / 06 46770366 / 06 29290669

Lourdes info: 
Ida Middelkamp 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 doordeweekse Eucharistievierin-
gen 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.

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
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 

21:30 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 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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Liturgische vieringen

   
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

2de Zondag Veertigdagentijd Zaterdag 12 maart 18:30 uur Zondag 13 maart 11.00 uur 
“Reminiscere” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

3de Zondag Veertigdagentijd Zaterdag 19 maart 18:30 uur Zondag 20 maart 11.00 uur 
“Oculi” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Lord’s Choir (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

4de Zondag Veertigdagentijd Zaterdag 26 maart 18:30 uur Zondag 27 maart 11.00 uur 
“Laetare” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

5de Zondag Veertigdagentijd Zaterdag 2 april 18:30 uur Zondag 3 april 11.00 uur 
“Judica” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) Volkszang (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

Boeteviering Géén viering Woensdag 6 april 19.00
  Dienst van boete en verzoening
  Jozefkoor
  Mgr. Woolderink

Palmzondag Zaterdag 9 april 18:30 uur Zondag 10 april 11.00 uur 
Begin van de Goede Week Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) Herenkoor (Greg.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

Witte Donderdag Géén Viering Donderdag 14 april 19.30 uur 
Instelling H. Eucharistie  Eucharistieviering 
  Jozefkoor (Lat./Ned.) 
Paastriduüm  Mgr. Woolderink 

Goede Vrijdag Vrijdag 15 april 15.00 uur Vrijdag 15 april 15.00 uur 
Lijden en sterven van de Heer Kruisweg voor kinderen Kruisweg voor volwassenen 
Vasten- en Onthoudingsdag Werkgroep Liturgie Mgr. Woolderink

Goede Vrijdag Geen viering Vrijdag 15 april 19.30 uur 
Avondviering  Avondviering (à capella) 
met Kruisverering  Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
  Mgr. Woolderink 

Stille Zaterdag Géén Viering Zaterdag 16 april 21.30 uur 
  Paaswake 
  The Lord’s Choir (Ned.) 
  Mgr. Woolderink 
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 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

1ste Paasdag Zondag 17 april 10.30 uur Zondag 17 april 11.00 uur 
Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering Eucharistieviering 
Verrijzenis van de Heer Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.)
 Past. O. Swijnenberg Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

2de Paasdag Géén Viering Maandag 18 april 11.00 uur 
Hoogfeest van Pasen  Eucharistieviering
Verrijzenis van de Heer  Jozefkoor (Lat.-Ned.) 
  Mgr. Woolderink 

2de Zondag van Pasen Zaterdag 23 april 18:30 uur Zondag 24 april 11.00 uur 
Beloken Pasen Eucharistieviering Eucharistieviering
Zondag van de  Jozefkoor (Ned.) Eerste Heilige Communie
Goddelijke Barmhartigheid  Mgr. Woolderink Lord’s Choir 
  Mgr. Woolderink 

3de Zondag van Pasen Zaterdag 30 april 18:30 uur Zondag 1 mei 11.00 uur 
“Jubilate” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Herenkoor (Greg..) volkszang (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

4de Zondag van Pasen Zaterdag 7 mei 18:30 uur Zondag 8 mei 11.00 uur 
“Misericordia” Eucharistieviering Eucharistieviering 
Roepingenzondag Jozefkoor (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

5de Zondag van Pasen Zaterdag 14 mei 18:30 uur Zondag 15 mei 11.00 uur 
“Cantate” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Lord’s Choir (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

6de Zondag van Pasen Zaterdag 21 mei 18:30 uur Zondag 22 mei 11.00 uur 
“Vocem jucunditatis” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) Georgiuskoor (/Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Hemelvaart van de Heer Géén Viering Donderdag 26 mei 11.00 uur 
Hoogfeest  Eucharistieviering 
  Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
  Mgr. Woolderink 

7de Zondag van Pasen Zaterdag 28 mei 18:30 uur Zondag 29 mei 11.00 uur 
“Exaudi” Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) Herenkoor (Greg.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Feest van Maria Visitatie  Dinsdag 31 mei 19.00 uur 
(Bezoek van Maria aan Elizabeth)  Mariaviering 
Slot van de Meimaand  Georgiuskoor 
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Pastoraal team St.-Jorisparochie

Vasten terug van weggeweest

Pasen 2022

Het is niet zonder betekenis, dat Jezus op de eerste dag van de week uit de 
dood verrijst. Want we denken dan aan de eerste dag van de schepping, de dag 
van het licht. 

Hij sterft op Goede Vrijdag aan het 
kruis en wordt begraven. En u weet 
wat onze geloofsbelijdenis daarna 
uitspreekt met die cryptische woor-
den: Die nedergedaald is ter helle. 
Woorden die vaak niet worden be-
grepen en in onze geloofsbeleving 
nauwelijks echt meedoen. Net als 
trouwens die Stille Zaterdag haast 
een dag is die we in onze geloof-
semotie feitelijk overslaan. Goede 
Vrijdag is achter de rug en het is nog 

geen Pasen…en tussen de Goede 
Vrijdagliturgie en de Paaswake is er 
geen enkele viering en de betekenis 
van Stille Zaterdag gaat stilletjes aan 
ons voorbij. Maar feitelijk wil deze 
dag ons zeggen, dat Jezus werkelijk 
gestorven is. Dat Hij onze dood 
gestorven is tot in de stilte van het 
graf. En dat Zijn ziel nedergedaald is 
in het dodenrijk, om zoals de apos-
tel Petrus het in zijn brief zegt: ook 
aan de gestorvenen de blijde bood-

schap te verkondigen. Om alle gelo-
vigen die in het dodenrijk wachtten 
op de verlossing, tot de vreugde te 
brengen van de hemel. We kunnen 
eigenlijk pas echt beseffen wat Pa-
sen is, als we ons realiseren dat de 
Heer tot in de diepste duisternis 
is afgedaald om aan de gestorvenen 
als eerste het licht te brengen.

En daarna komt ook de vreug-
devolle boodschap voor hen die 
leven…in de vroege morgen van de 
eerste dag van de week, zoals alle 
Paasevangelies getuigen…de zon 
was juist op.

2 Maart was het Aswoensdag en begon de veertigdaagse 
vastentijd. Het is opmerkelijk dat de laatste jaren in de 
media een opvallende positieve aandacht is voor het vasten. 
Steeds meer mensen – ook niet gelovigen – grijpen deze 
tijd aan om een beetje afstand te nemen van dingen die 
een grotere plaats in je leven innemen dan je eigenlijk wilt. 
Van teveel eten en drinken met name snacks en alcohol tot 
teveel tijd kwijt zijn aan internet, facebook, twitter enz.

Het is niet de eerste keer dat er via een omweg plot-
seling meer aandacht is voor basale waarden van ons 
geloof, die opnieuw ontdekt worden. Trouwens in 
alle grote godsdiensten is vasten een hulpmid-
del: bij christenen en joden, moslims maar 
ook bij hindoes en boeddhisten.
Het oogmerk is daarbij: geest en ziel. Het 
gaat niet om een louter afkickmethode of een 
afslankprogramma, al is dat soms mooi meege-
nomen. Het is gericht op het herstellen van een 
betere balans in je leven in je relatie met God en je 
medemensen. Ben je in het reine met jezelf, de ander 
en met God? Dat zijn vragen waarvoor meer ruimte 
komt als je besluit om heel concreet van dingen af te 
zien die niet essentieel zijn maar je toch wel in de weg 
kunnen zitten om voldoende energie en tijd te hebben 
voor aspecten van ons (geloofs)leven die meer aandacht 
verdienen.

Een tijd lang bewust wat soberder te leven in solidari-
teit met onze medemensen die zich noodgedwongen 
moeten zien te redden met het minimale of zelfs dat 
niet eens, maakt de vastentijd extra vruchtbaar. Vasten 
wordt immers al sinds het Oude Testament verbonden 

met sociale gerechtigheid. Het beperken van je uitga-
ven louter voor jezelf levert een aardig spaarpotje op! 
Maar het wordt pas vruchtbaar als we bereid zijn dan 
de portemonnee te trekken voor de projecten van de 
Vastenactie die ten goede komen aan mensen in het 
armere deel van onze wereld. 

En zo is het ook met de tijd die beschikbaar komt door 
minder achter het beeldscherm te zitten van tv, laptop 

of smartphone. Je kunt ze fantastisch besteden door 
meer aandacht te hebben voor elkaar. Voor je 

gezin, voor oudere of zieke familieleden of 
bekenden waar je al zo lang naar toe wilde 
maar steeds geen tijd voor vrijmaakte. En 
natuurlijk ook voor je relatie met God, die 

onze eerste naaste is. Want laten we eerlijk 
zijn, hoe gemakkelijk ruilen we de zondagse 

Eucharistie in voor allerlei andere bezigheden 
waar we meer prioriteit aan geven. Zo kunnen 

die 40 dagen ook een tijd worden van herstel van 
een trouwe verbondenheid met Hem en met onze 

medemensen die op ons rekenen. 

Vandaar dat Jezus in het evangelie van Aswoensdag 
het vasten in een adem noemt met het gebed en een 
concrete gift aan de mens in nood. Het askruisje brengt 
ons het betrekkelijke van veel dingen onder ogen: veel 
vergaat tot stof. Wat eeuwigheidswaarde heeft, is alles 
wat met liefde wordt gedaan! 

Ik wens u graag een vruchtbare Veertigdagentijd toe.

Vicaris Woolderink
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

De eerste dag van de week, die 
de dag was van het begin van de 
schepping, wordt het nieuwe begin: 
de dag waarop alles herschapen 
wordt. In die zin is het eigenlijk wel 
mooi dat die dag de naam van zon-
dag draagt. Hij is immers het eeu-
wig licht, dat geen einde meer zal 
kennen. Hij is zoals veel liturgische 
teksten het poëtisch uitdrukken, de 
zon van ons bestaan. In die zon kun-
nen wij mensen leven en groeien in 
geloof en liefde, dankzij Gods liefde 
die de krachten van de duisternis 
heeft overwonnen.
We ontsteken niet voor niets (in de 
Paaswake) ons eigen kleine kaarsje 
aan het licht van de Paaskaars…aan 
het licht van de verrezen Heer. En 
dat licht geven we door aan elkaar. 
In dat mooie gebaar schuilt ook de 
opdracht van Pasen. Want in al het 
goede dat we kunnen doen, al is het 
nog zo klein en onopvallend: een 
vriendelijk en bemoedigend woord, 

een luisterend oor, een helpende 
hand, doet het licht van Christus 
schijnen en verdrijft de duisternis in 
de gebrokenheid van onze wereld. 

Ieder van ons kan licht zijn voor 
de ander wanneer we verzoening 
brengen en vergeving, elkaar in 
nood en verdriet bijstaan en opko-

men voor alles wat waarachtig is 
en onrecht te niet doen. We kun-
nen werkelijk voor mensen die de-
primerende gevoelens doorbreken, 
die ons influisteren, ach, wat heeft 
het voor zin…het is toch maar een 
druppel op een gloeiende plaat, het 
wordt toch nooit anders. Inder-
daad, wanneer we dat allemaal uit 
eigen kracht moeten opbrengen, 
dan geven we het vroeger of later 
op. Maar het Paasfeest nodigt je uit 
om te durven geloven in de kracht 
van het goede en van de liefde van 
Hem die de diepste duisternis heeft 
overwonnen. Zo zal al het goede 
wat we doen, in vertrouwen op 
Hem vruchtbaar worden en een 
innerlijke kracht ontvangen. Het 
zal worden tot een licht dat geen 
einde kent.

Ik wens u van harte een Zalig Pasen.

Vicaris Woolderink  
 

  
Tweede tournee voor ‘Ruth – De Familiemusical’

Na de succesvolle premièretournee van ‘Ruth – De Familiemusical’, met 2000 be-
zoekers, vindt in april 2022 een tweede tournee plaats. Basis voor de musical is het 
Bijbelverhaal Ruth, dat ook wel de ‘parel van het Oude Testament’ wordt genoemd. 
De nieuwe tournee start op zaterdag 23 april in De Goudse Schouwburg. Daarna 
volgt op zondag 24 april Theater de Bussel in Oosterhout en op dinsdag 26 april het 
Theaterhotel Almelo.

Een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal, dat als een sprankelende familiemu-
sical op de planken wordt gebracht door KISI Nederland. Laat je raken door een eeu-
wenoude Bijbelse vertelling, die niets van zijn krachtige boodschap heeft verloren. 
Een verhaal vol hoop, dat past in deze tijd van onzekerheid en opnieuw beginnen.

Ruth is een jonge vrouw die, wanneer alles in haar leven verloren lijkt, voor 
een lastige keuze komt te staan. Ze besluit om met haar schoonmoeder Naomi 
mee te gaan naar het voor haar onbekende Bethlehem, want ze voelt een diep 
verlangen om de God en het volk van Naomi te leren kennen. Daar, in een 
onbekend land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een nieuw leven 
op zien te bouwen, wat lastig blijkt te zijn. Maar wanneer Ruth de sympathieke 
landeigenaar Boaz ontmoet, gloort er nieuwe hoop. Een jonge cast en crew 
van 100 personen brengt ‘Ruth – De Familiemusical’ tot leven. De musical, vol 
humor en pakkende scènes, is geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. 

Ik wil dit mooie project dat voor een deel met kinderen wordt uitgevoerd van harte 
aanbevelen.

Vicaris Woolderink
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Eigen paaskaars/geloofskaars maken

De Paaskaars symboliseert het Licht van de Verrezen Christus. Tijdens de Paas-
wake wordt ieder jaar de Paaskaars door de priester aangestoken en brandend 
de kerk binnengedragen. De kaars is traditioneel versierd met een kruis, Alfa en 
Omega ( het begin en het einde) en 5 wierookkorrels (staan voor de 5 wonden 
van Christus). Daarnaast zijn er tal van andere symbolen mogelijk zoals duif, het 
Paaslam, Brood en Wijn. 

In de veertigdagentijd bieden wij 
u de mogelijkheid om zelf een 
Paaskaars/geloofskaars te maken. 
U krijgt een witte kaars, welke u 
zelf kunt versieren met behulp van 
zachte was en wasstiften tot een 
eigen Paaskaars/geloofskaars. Een 
ieder mag de kaars maken naar 
eigen beleving. Ook willen we deze 
avond uitleg geven over de beteke-
nis van de Paaskaars en de moge-
lijke symbolen.

Voor materialen en de kaars wordt 
gezorgd en na afloop kunt u de 
kaars meenemen naar huis waar u 
het licht op bijzondere momenten 
kunt ontsteken. 

Datum: Dinsdag 12 april 2022
Plaats:   Pastorie St. Georgius-

basiliek
              Boddenstraat 76, Almelo
Tijd:     20.00 uur - 22.00 uur.
Kosten:  10 euro

Opgave: uiterlijk 3 april 2022 i.v.m. 
het aanschaffen van de materialen.
Bea Oude Mulders, 
tel: 06-10793062,  
mailadres: 
catechese@stjorisparochie.nl 
Annette ter Ellen,    
tel: 06-22225446,  
mailadres: 
diaconie@stjorisparochie.nl   

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 er in juni 2022 in onze pa-
rochie 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 voor-
bereidingen zal er een ouderavond zijn. 

U kunt uw kind hiervoor aanmelden via ons parochiese-
cretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl

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

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 wande-
lend 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 ongeveer 7 km. De weg is ook geschikt 

voor een scootmo-
biel. Na afloop van 
de wandeling, 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 gebeds-
viering.

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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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, 
tieners en jongeren
Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Vrijdag 18 maart Jongerenbijeenkomst Pastorie St. Georgiusbasilierk
20.00 uur  Young Faith
 
Zondag 20 maart  Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur 5e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 27 maart Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur 5e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 3 april Kinderwoorddienst  Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur 6e zondag van de veertigdagentijd van de St. Georgiusbasiliek

Maandag 4 april Tienerbijeenkomst M25 Tienerkamer pastorie
18.00 uur  St. Georgiusbasiliek

Zondag 10 april Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur Palmpasen, processie door de kerk   van de St. Georgiusbasiliek
 met de palmpaasstok 
Vrijdag 15 april Kinderkruisweg St. Jozefkerk!
15.00 uur  
Zaterdag 16 april Tienerbijeenkomst M25 Tienerkamer pastorie
20.00 uur Fruitmandjes maken en rondbrengen St. Georgiusbasiliek

Zondag 17 april Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel 
11.00 uur Pasen van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 8 mei Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Vrijdag 13 mei Jongerenbijeenkomst Pastorie St. Georgiusbasilierk
20.00 uur  Young Faith
 
Maandag 16 mei Tienerbijeenkomst M25 Tienerkamer pastorie
18.00 uur  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 barm-
hartigheid)

Na het Vormsel kan je meedoen met de activiteiten van 
de tienergroep M25. Dit is een leuke, gezellige en en-

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

Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jon-
gerengroep 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 
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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 

Palmpaasstok maken
Op zaterdag 9 april van 14.00-15.30 uur in ’t Saam naast de Jozefkerk

Wist je dat de Palmpaasstok het 
hele verhaal bevat van Palmpasen 
– Witte Donderdag – Goede Vrij-
dag – tot en met Pasen? Dat zullen 
we je gaan uitleggen en dan is het 
nóg leuker om een palmpaasstok te 
maken. 

En dan zullen we de volgende dag, 
zondag 10 april, tijdens de Palm-
paasviering om 11.00 uur in de St. 
Georgiusbasiliek meelopen in de 
Processie. Tijdens deze viering zal 
er ook kinderwoorddienst zijn.

Wil je samen met ons een palm-
paasstok maken? Dat kan: op zater-
dag 9 april, van 14.00-15.30 uur in 
’t Saam naast de Jozefkerk. 

In verband met de voorbereiding 
graag uiterlijk 4 april aanmelden bij:
Bea Oude Mulders, 
parochiecatecheet 
(catechese@stjorisparochie.nl ). 

De hulp van ouders/een ouder is wel 
noodzakelijk. Voor de onkosten vragen 
we een kleine bijdrage van € 3,- 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
en pastoraal team

Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschap-
penmand door Almelose hulpverleners die in sommige ge-
zinnen 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 finan-
cieel 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.

Een moment om je op te laden

Tegenwoordig zien we steeds meer oplaadpunten voor 
zowel auto’s als fietsen verschijnen. Dit komt omdat steeds 
meer mensen bewust kiezen voor het milieu. Elektrische 
auto’s zijn schoner en beter en wat de fiets betreft: een e-
bike geeft een prettige ondersteuning waardoor je eerder 
de auto laat staan. En als blijkt dat de stroom voor de fiets 
en de auto ook nog eens groen is, wat wil je dan nog meer? 
Maar hoe zit het eigenlijk met het opladen van onszelf ? 
Wat hebben wij nodig om onze accu’s zowel lichamelijk als 
geestelijk weer op te laden? De één doet bijvoorbeeld aan 
yoga, de ander aan meditatie, een derde gaat een weekend 
naar een klooster en weer een ander zoekt de rust van 
de natuur op, of  leest een boek. Of  men geniet van een 
avondje sport of  gaat naar een concert, festival of  musical. 
Maar steeds vaker hoor je ook dat mensen zeggen: ‘ Wat 
is het prettig om even een uurtje naar de kerk te gaan.’ 
Ook jonge mensen.’ Die rust, die stilte, het samen vieren, 
dat voelt goed. En als ik na een uurtje weer naar huis ga 
dan ben ik weer helemaal opgeladen.’ Of  ze zeggen: ‘Dit 
zou ik eigenlijk vaker moeten doen, maar het komt er zo 
weinig van want ik word opgeslokt door alles wat nog ge-
daan moet worden, door afspraken die zijn gemaakt en 
nog zoveel meer.’ Veel kerken in onze parochie zijn over-
dag geopend. Er kan een kaarsje worden opgestoken, er is 
ruimte om even te bidden, om even stil te zijn, om te luis-
teren wat God jou misschien wel te vertellen heeft. Mocht 
het dan niet altijd lukken om tijdens het weekend die tijd 
te vinden: ook door de week mogen we de tijd nemen om 
ons op te laden en even bij God op adem te komen. Dat 
oplaadmoment mét en bij God wens ik u allen toe.
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Bestuur St.-Jorisparochie

Tarieven kerkelijke diensten St.-Jorisparochie
Ingangsdatum: 1 januari 2022
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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 anders.

 Nieuws uit de Tiener/M25 groep

We gaan ons nu richten op onze 
volgende grote actie het fruitmand-
jesproject, hier willen we weer 
aandacht aan schenken om paro-
chianen die een steuntje nodig heb-
ben dit ook te geven. Dit alles zal 
plaatsvinden in de Goede Week, 
maar daarover later meer.

Hartelijke groeten,

Tiener/M25 groep en hun leiding.

Jongeren

Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbis-
dom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. 
Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeer-
boerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP Beestenbende
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren 
een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van 
Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord 
van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren 
naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan 
de slag met leuke opdrachten. 

We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij 
wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat be-
tekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes 

doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in 
het bos en zwemmen. Dus heb jij zin om een week veel 
plezier te hebben in een gezellige Beestenbende? Meld 
je dan zo snel mogelijk aan!

• Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus
•  Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de 

Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
• Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
• Aantal deelnemers: Maximaal 30
•  Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolf-

schoten
•  Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen 

uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van  
€ 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- 
i.p.v. € 250,-)

 Aartsbisdom Utrecht organiseert kinder- en tienerkamp

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na 
lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. 

We zullen door verschillende tijd-
perken heengaan en ons inleven 
in deze tijden. We gaan weer veel 
spellen doen waardoor we kunnen 
zien welk team zich het best aan 
kan passen aan de tijd. 

Ook uitstapjes en catecheses staan 
natuurlijk op het programma. 

Zin om ook te komen? Meld je dan 
vooral aan!

•  Wanneer: 6 augustus tot en met 
11 augustus

•  Waar: Kampeerboerderij de Hei-
debloem, locatie de Delle, Oude 
Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

•  Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
•  Aantal deelnemers: Maximaal 30
•  Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas 

Kolfschoten en Gauthier de Bek-
ker, pr

•  Kosten: € 145,- p.p. Als er meer-
dere tieners uit één gezin mee-

gaan, is er een speciaal tarief van 
€ 95,- per extra tiener (voorbeeld 
2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)

Meer informatie over beide kam-
pen via Jacqueline Kolfschoten, 
e-mail: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com, 
tel.: 06 29015399

Voor de het Kinder en Tienerkamp 
liggen inmiddels folders achter in de 
kerk.

 Tienerkamp Reis door de tijd
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Katholieke jongeren uit heel Nederland komen 29 april t/m 
1 mei a.s. op Ameland bij elkaar voor ontmoeting, vieringen 
en catechese. Ze bereiden zich voor op de internationale 
Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon (Portugal). 

Te gast zijn ondermeer mgr. Ron van den Hout, bis-
schop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. Hans van 
de Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van 
de Nederlandse bisschoppenconferentie. Twee bussen, 
uit Breda–Rotterdam en uit Roermond, rijden van zuid 
naar noord en pikken onderweg jongeren op in verschil-
lende delen van het land. Het is de tweede keer dat jon-
geren via een weekend op Ameland betrokken worden 
bij bezoek aan de internationale Wereldjongerendagen 

met Paus Franciscus. De vorige keer bezochten zo’n 140 
deelnemers WJD@HOME op Ameland. Het weekend 
richt zich op 15 tot 30–jarigen. De aanwezige bisschop-
pen gaan in gesprek met de jongeren en leiden eucharis-
tievieringen in de RK Clemenskerk op Ameland. 

WJD@HOME is een initiatief van Jong Katholiek, de lan-
delijke katholieke jongerenbeweging. Voor info en een 
video impressie van het vorige Amelandweekend, kijk 
op de website www.jongkatholiek.nl

Contactpersoon voor katholiek jongerenwerk en 
WJD@HOME in het bisdom Groningen-Leeuwarden is 
pastoor Remco Hoogma, tel. 06-11448652.

  Voorbereiding Wereldjongerendagen 
 29 april t/m 1 mei op Ameland

Jongeren

Op weg naar de wereldwijde Bisschoppensynode van oktober 2023 nodigt paus 
Franciscus iedereen uit om na te denken over de wijze waarop wij samen Kerk 
zijn. Het gaat daarbij niet om grote discussies of heftige debatten, maar om tot 
een geloofsgesprek te komen waarin naar elkaar geluisterd wordt en verstaan kan 
worden wat de Heilige Geest ons duidelijk maakt in onze tijd. In heel veel groepen 
en op heel veel plekken wordt dit gesprek gevoerd, ook in ons aartsbisdom: in 
parochies, onder (oud)pastores en religieuzen, maar ook met jongeren willen we 
graag in gesprek rond drie grote thema’s:

1.  Vieren
2.  Medeverantwoordelijkheid voor 

de missie van de Kerk
3. Dialoog in Kerk en samenleving

De bijeenkomst wordt gehouden 
op zondag 27 maart 2022 (14-17 
uur) in het bisschopshuis, Malie-
baan 40 te Utrecht.

We beginnen met een korte inlei-
ding over de synode. Daarna is er 
een gebedsmoment in de kapel 
en vervolgens gaan we in gesprek. 
Voor wie wil is er daarna ook nog 
iets te eten, zodat je niet met een 
lege maag naar huis hoeft te gaan.

Wil jij ook deelnemen aan dit ge-
sprek? 
Dan kun jij je aanmelden via de mail: 
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Op www.aartsbisdom.nl vind je alle 
relevante documenten en informa-
tie over deze synode. Wij raden je 
aan, als je wilt deelnemen, hier zo 
goed mogelijk kennis van te nemen.

 Synodebijeenkomst voor jongeren in het aartsbisdom Utrecht
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St.-Georgius

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49, 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com 
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Bank
Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071 
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek 
Almelo.

Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek
Rabobank: NL14RABO0102100160 
ING: NL45INGB0001851716 
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie 
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.

Scholen 
Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
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

Agenda 

Donderdag 24 maart 10.00 uur
ouderen werkgroep 
Maandag 28 maart 09.00 uur 
Sjors Creagroep
Donderdag 31 maart 10.00 uur 
redactievergadering 
Zondag 03 april 15.30 uur
Muziek en Sfeer 
Maandag 11 april 09.00 uur
Sjors Creagroep 
Donderdag 21 april 19.00 uur
Bestuursvergadering 
Maandag 25 april 09.00 uur
Sjors Creagroep 
Zondag 01 mei 15.30 uur
Muziek en Sfeer 
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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 gezamenlijk van  

19.45 uur tot 21.45 uur
The Lord’s Choir
Repetitie elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.30
uur in ’t Saam
Boeken in- en verkoop (bij goed weer)
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
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Overledenen van de St. Jorisparochie

In Memoriam

Mevr. Maria Aleida Gerarda Oude Luttik-
huis – ten Velde(Maria)
Geboren op 15 juli 1939 te Tubbergen
Overleden op 3 oktober 2021 in Almelo
Partner van Bernardus Johannes Oude Luttikhuis.

De gezongen uitvaart was op Vrijdag 08 oktober om 
10.00 uur in de St. Georgiusbasiliek. Met aansluitend de 
begrafenis op de R.K. Begraafplaats.

Mevr. Catharina Pol (Karin)
Geboren 11 januari 1964 te Almelo
Overleden op maandag 08 november 2021 te Almelo.
 
De afscheidsviering was op vrijdag 12 november 2021 
om 19.00 uur in de St. Georgiusbasiliek. De begrafenis 
plechtigheid was op zaterdag 13 november 2021 op de 
R.K. Begraafplaats.

Troudie Polman-Grevinga
Geboren op 10 januari 1937 in Ochtrup
Overleden op 30 november 2021 te Almelo.

Troudie Polman-Grevinga, is geboren 
op 10 januari 1937 in Ochtrup. In 1963 
trouwde ze met Friedie Polman. Ze 
kregen twee dochters. In haar vrije 
tijd deed Troudie veel vrijwilligerswerk 
voor De Koppel. Friedie overleed in 
2011 volkomen onverwacht aan de 

gevolgen van een hersenbloeding. Veel troost vond ze 
in haar grote hobby fietsen. Eerst veel met haar broer, 
later in twee fietsclubs waarvan fietsclub ‘het kromme 
stuurtje’ haar favoriet was. Door Twente toeren en tus-
sendoor een terrasje doen. 

Enorm trots was mijn moeder op haar kleinkinderen. 
Vorig jaar oktober kreeg Troudie helaas Corona. De 
situatie was kritiek maar onder de goede zorg van haar 
dochter kwam ze hier gelukkig bovenop. Helaas volgde 
meteen hierna een schokkend bericht. De diagnose van 
uitgezaaide alvleesklier kanker. Troudie toonde zich 
strijdvaardig en wilde zich er niet onder laten krijgen. Zo 
begon op op 84-jarige leeftijd het chemo traject, weten-
de dat ze niet meer beter kon worden. Mijn moeder was 
heel duidelijk waarom ze dit deed: ze wilde zo lang als mo-
gelijk nog bij iedereen blijven. Het was een lastige tijd met 
periodes waarin Troudie heel ziek werd. Na de chemo 
heeft ze nog een paar goede maanden gehad. Ze kreeg 
veel bezoek en had veel contacten met familie en beken-
den. Ze genoot van de gezelligheid en de gesprekken. 

Vanaf oktober ging het berg afwaarts met haar gezond-
heid. Haar grote wens was om tot het einde in haar eigen 
huis te blijven. Dat is gelukt. Dinsdagnacht om 2 uur is ze 
zachtjes ingeslapen in de serre van haar geliefde huis met 
haar dochters en jongste kleinzoon, in haar nabijheid. 

Wij zullen haar verschrikkelijk missen. 

Mevr. Ernesztina Weiss (Erna)
Geboren op 24 april 1929 te Soprom
Overleden op 5 december 2021 te Almelo.
 
De uitvaartplechtigheid was op Zaterdag 11-12-2021 om 
13.45 uur in de St. Jozefkerk. Met aansluitend de crema-
tieplechtigheid in het crematorium te Almelo.

Gerard Kokhuis 
Geboren op 6 maart 1931 te Almelo
Overleden op 5 december 2021 te Almelo.

Op 5 december is op 90-jarige leeftijd 
Gerard Kokhuis, Gerhardus Johannes 
Ignatius, overleden. Hij werd geboren 
op 6 maart 1931 aan de Hagedoorn-
straat in Almelo als zesde in een gezin 
van zeven kinderen. Zijn vader was 
seinhuiswachter en Gerard bleef altijd 

grote interesse voor het spoor houden. Komende uit 
een goed katholiek gezin nam hij zich al jong voor pries-
ter te worden, hij ging zelfs naar het klein seminarie in 
Hulst, maar dit bleek uiteindelijk niet zijn roeping te zijn.
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Overledenen van de St. Jorisparochie 

Gerard was bijna 64 jaar getrouwd met de liefde van zijn 
leven, Riny Kokhuis-Kole. Samen kregen ze vier kinderen 
en hadden een veilig en gelukkig gezin. Hij was een lief-
devolle en zorgzame vader die zijn kinderen stimuleerde 
goed hun best te doen op school. De twaalf kleinkinde-
ren die ze hebben gekregen hebben een onvergetelijke 
opa aan hem gehad. Opa en oma namen ze overal mee 
naar toe en opa was een geweldige verhalenverteller. 
Van de drie achterkleinkinderen die hij nog heeft mee-
gemaakt heeft hij heel erg genoten, hij vond ze geweldig.
De Tweede Wereldoorlog die hij in zijn jonge jaren heeft 
meegemaakt, heeft grote indruk op hem gemaakt en 
hem voor de rest van zijn leven geïnspireerd tot vertel-
len en schrijven over historische gebeurtenissen, met 
name over deze periode en over de streekgeschiedenis.
Gerard is onderwijzer, hoofdonderwijzer en uiteindelijk 
geschiedenisleraar geworden, wat hem op het lijf ge-
schreven was.

Schrijven over geschiedenis was, na zijn gezin, zijn grote 
passie. Altijd was hij bezig met onderzoeken, archiveren 
en schrijven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in ruim 
30 boeken. Hiervoor heeft hij nog een koninklijke on-
derscheiding en de Mans Kapbaarg prijs gekregen. Ge-
rard bezat een ongelofelijke parate historische kennis en 
kon prachtig vertellen over de geschiedenis, wat hij na 
zijn pensioen ook bleef doen in lezingen en op scholen.
Nu is het boek dicht, hij zal ontzettend gemist worden.

Ben Wulferink
Geboren 9 september 1939 te Geesteren
Overleden 5 december 2021 te Almelo
Echtgenoot van Diny Wulferink-Kottink.

Ben was de jongste van vijf kinderen en groeide op in 
Geesteren op de boerderij. In 1967 trouwden Ben en 
Diny en na hun huwelijk zijn ze in Almelo gaan wonen aan 
de Bevrijdingslaan 3. Daar hebben ze 54 jaar lief en leed 
gedeeld en twee zoons, Ton en Marty, zien opgroeien.
Ben hield van tuinieren en puzzelen. Ook stak hij zijn 
vrije tijd in de kerk; de inzameling van oud papier en het 
schoonmaken van de kerk.

Ben ging graag naar feestjes om anekdotes te horen en 
conferences en moppen te vertellen. Ondanks dat hij 
niet zo graag op de voorgrond stond kon hij zomaar 
de microfoon pakken in een volle bus of zaal om daar 
uitgebreid moppen te gaan tappen. Hij genoot van de 
vakanties met Diny. De laatste jaren ging zijn gezondheid 
achteruit. Uiteindelijk werd het coronavirus hem fataal.

Ben blijft altijd in onze gedachten. Rust zacht.

Antonius Franciscus Lensen (Ton)
Geboren op 28 juni 1934 te Neede
Overleden 6 december 2021 te Almelo
Partner van Trees Lenssen – Heuwekemeijer.

Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot op het laatst ge-

zocht
Sterven doe je niet ineens maar af en toe 
een beetje

Je zegt steeds vaker “ik ben wat moe”
en op een keer dan ben je aan je laatste 

beetje toe
In liefde hebben wij losgelaten onze lieve
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

De afscheidsviering met crematieplechtigheid was op 
maandag 13 december 2021.

Mevr. Maria Jantina Margaretha 
Hengstman-Kuipers (Marie)
Geboren op 13 juni 1955
Overleden op 21 december 2021 in Almelo.
Partner van Willie Hengstman

De uitvaartplechtigheid was op dinsdag 28 december 
2021 in de St. Georgiusbasiliek.
Met aansluitend de begrafenisplechtigheid op de R.K. 
Begraafplaats te Almelo.

Mevr. Geertruida Maria Bunskoek-Ophuis 
(Truus)
Geboren op 08 september 1939 te Tubbergen
Overleden op 6 januari 2022 te Almelo
Partner van A.H.I. Bunskoek, overleden op 10-10-
2010.

De uitvaartplechtigheid was op Woensdag 12 januari 
2022 in de St. Jozefkerk. Met aansluitend de begrafenis 
op de R.K. Begraafplaats te Almelo.
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Informatie & inspiratie

Graag mee op bedevaart naar Lourdes

Door de coronapandemie konden de bedevaartreizen naar Lourdes bijna twee 
jaar niet plaatsvinden, maar gelukkig kan het dit jaar weer! Wij vanuit Lourdes-
groep Almelo hebben er voor gekozen om zeker deel te nemen aan de bus- en 
vliegreis in september.

Onze vrijwilligers zijn ook weer su-
per enthousiast om U alle zorg en 
aandacht te bieden die U als pelgrim 
toekomt op zo’n bedevaart waarbij 
een ieder gaat om eigen redenen. 
Gaat u mee?

In de grot van de verschijningen 
mogen we Maria ontmoeten en al 
onze zorgen en vragen, maar ook 
onze zegeningen en dankbaarheid 
neerleggen. 

“Ga aan de priesters zeggen hier 
een kerk te bouwen” vroeg Maria 
aan Bernadette. Ze bedoelde niet 
alleen een stenen kapel, maar ook 
een kerk van levende stenen….Met 
duizenden andere mensen komen 
we samen in Lourdes een “levende 
kerk” te vormen. We kunnen deel 
nemen aan de grote internationale 
plechtigheden en processies en we 
vieren de eucharistie samen met 
de andere Nederlandse pelgrims 
die op dat moment in Lourdes zijn. 
Maar ook het fijne kleine samen zijn 
kunt U voor kiezen…hetzij bij de 
schaapskooi in Batrés….of gewoon 
aan het water van de Gave op 
een steen. Ja kan het niet genoeg 
benadrukken, voor ons als Lour-
desgroep Almelo staat de pelgrim 
centraal…… samen bidden, lachen, 
huilen….

Voor het vervoer naar 
Lourdes kunt u kiezen voor:

Het vliegtuig:  
7-12 september 2022
verblijf in 3* Hotel
6 daagse reis, ook geschikt voor 
mensen met zorg
Reis bedraagt 895 euro,
toeslag 1 persoonskamer 165 

De bus:  
5-13 september 2022  
verblijf in 3*Hotels
9 daagse reis, niet geschikt als je 
niet mobiel bent 
Reis bedraagt 895 euro, 
toeslag 1 persoonskamers 240 

Korte uitleg bij de busreis
Met deze bedevaart gaat u niet 
alleen naar Lourdes, maar komt u 
op de heenweg ook in La Lisieux, 
een bedevaartplek van de heilige 
Theresia, waarna we via Portiers 
naar Lourdes toe gaan. En op de 
terugweg komen we in Nevers, en 
bezoeken we het klooster waar 
Bernadette woonde en ligt opge-
baard. Om de volgende dag vanuit 
Nevers terug te reizen naar Neder-
land. Let wel, een ieder die graag 
mee wil bezoeken wij persoonlijk, 
zodat we samen kunnen afstemmen 
welke reis het beste bij u past, en 
om gedetailleerde uitleg te geven. 

Wilt u graag naar Lourdes, bel ons 
dan, we horen U graag 
Lidy Wolthuis: 06-2048342
1Ida Middelkamp: 06-12512827

Lieve groetjes 
stichting Lourdes groep Almelo  

De Stille Omgang van 2022 op 19 maart

De Stille Omgang van 2022 (op 19 maart) zal in aangepaste 
vorm doorgang vinden. “Door de stapsgewijze opheffing van 
de beperkingen die de overheid heeft aangekondigd, was 
het niet mogelijk om de Stille Omgang in de normale vorm 
te organiseren,” aldus de organisatie. Om verschillende re-
denen vindt er ook geen jongerenprogramma plaats.

Na de persconferentie van 15 februari worden de be-
schikbaarheid en capaciteit van de kerken en het tijdstip 

van de Missen definitief bekend gemaakt. Uiterlijk 18 fe-
bruari zal de organisatie vervolgens alle groepen die zich 
hebben aangemeld per e-mail hebben geïnformeerd. 
Vooralsnog gaat men ervan uit dat de groepsgrootte 
door de 1,5 meter eis beperkt zal zijn. Desalniettemin 
“hopen we met elkaar zoals ieder jaar ook een grote 
groep jongeren bij elkaar te brengen en samen met el-
kaar te bidden!,” aldus de organisatie. “Je kunt de route 
zowel alleen als samen met anderen afleggen en je kunt 
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Heilige Corona, bid voor ons!

Wat velen niet weten: ‘Corona’ of ‘Korona’ / ‘Stephania’ is ook de naam van een 
relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 
in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het 
martelaarschap onderging en vooral in Oostenrijk en Beieren wordt vereerd. De 
vroegchristelijke martelares stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in 
de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. 
Volgens andere bronnen was Corona zelfs de vrouw van de martelaar Victor.

vooraf of juist na afloop naar een H. Mis gaan in één van 
de deelnemende kerken.”

Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam 
wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te her-
denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een 
zieke man kreeg thuis door een priester de H. Com-
munie uitgereikt, maar moest even later door zijn ziekte 
braken. 
Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het 
haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk 

dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam van 
de zieke man en ook niet verbrand was door het vuur. 
De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en 
bracht het naar de Sint Nicolaaskerk. Door een vondst 
in 1881 werd de route ontdekt die de priester destijds 
aflegde; in dat jaar ontstond tevens de traditie van de 
Stille Omgang opnieuw.

Je kunt je aanmelden voor de Stille Omgang via  
www.jongekerk.nl, de jongerenwebsite van bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Voor updates en meer kun je 
terecht op www.stille-omgang.nl. 

Ze werd gearresteerd omdat ze 
probeerde mensen te troosten die 
werden gemarteld. Haar dood was 
erg wreed. De herdenkingsdag van 
de jonge heilige is 14 mei. De heilige 
wordt vooral vereerd in Oostenrijk, 
Beieren en Bohemen, waar zelfs 

pelgrimstochten zijn. St. Corona 
am Schöpfl, St. Corona am Wech-
sel, de bedevaartskerk St. Corona 
bij Staudach en de bedevaartkerk 
Handlab zijn bekend.

De verering is ook gedocumenteerd 

Gebed tot de Heilige Corona

Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk
en altijd bekommerd zijt om de zieken en de
zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken
de handen opgelegd en hun zonden vergeven.

Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan
en bidden om genezing.
We bidden U in deze tijd van epidemie en nood,
sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.

Wend deze ziekte van ons af,
laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen,
bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe,
ervan bewaard zijn gebleven
en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.

Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons! Amen!

in Wenen, de Oostenrijkse munt-
eenheid werd tot 1924 genoemd 
naar de heilige “kroon”. Karel de 
Grote vereerde de heilige op zo’n 
manier dat hij corona-relikwieën 
naar Aken bracht en de heilige tot 
co-patroonheilige van het “Aache-
ner Marienstift” maakte.En nu het 
verbazingwekkende: de heilige is de 
patroonheilige van schatgravers en 
ook verantwoordelijk voor epide-
mieën en stormen. Corona is ook 
verantwoordelijk voor standvastig-
heid in het geloof en voor geldza-
ken.
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Colofon

Colofon 

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

Redactieleden
St.-Georgiusbasiliek 
Riet Oude Lansink, email: rietoudelansink@gmail.com
St.-Jozefkerk
Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com
Secretariaat
Anita Meupelenberg 

Bezorging 
St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98
St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84 

Kopij Noorderlicht naar:
noorderlicht@stjorisparochie.nl 

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:
3e uitgave: weekend 7/8 mei 2022
4e uitgave: weekend 9/10 juli

Einddatum aanleveren van kopij: 
4 april 2022 voor de 3e uitgave
6 juni 2022 voor de 4e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Georgiusbasiliek, altaarornament

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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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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Bel (0546) 81 33 34                                 

Eddie SchoneveldEddie Schoneveld

www.indienstvanhetleven.nl


