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Rozenkransgebed in de meimaand in de Jozefkerk
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden

Een inspirerende avond op donderdag 31 maart in 
‘t Saam 
De paus wil graag onze mening horen over hoe we denken over ons geloof, 
de vieringen en gebed, over actieve deelname in onze geloofsgemeenschap en
 over deelname aan de Missie van de kerk.

Kinderwoorddiensten voortaan wekelijks in de 
St. Georgiusbasiliek
Samen bidden, lezen uit de bijbel, samen praten over het geloof en creativiteit.
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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 columbarium 
onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorispa-
rochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te 
laten bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgi-
usbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel 
ter gedachtenis een plaquette. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: 
georgius.locatie@stjorisparochie.nl

Bijzetting in Columbarium 
St.-Georgiusbasiliek
Op 6 maart j.l. werd Gerard Kokhuis in het bijzijn van 
zijn vrouw en kinderen naar zijn laatste rustplaats in 
het Columbarium gebracht. In de Mariakapel is zijn pla-
quette ter nagedachtenis  aangebracht. Gerard Kokhuis 
is op 6 maart 1931 geboren in Almelo en overleed  op 
5-12-2021 in zijn geboortestad.
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Algemeen

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 bankrekening-
nummer 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

7 en 8 mei 
Roepingenzondag

28 mei t/m 5 juni
Pinksteractie / Week Nederlandse 
missionaris

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. 
Week Nederlandse Missionaris Den Haag.
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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 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.

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
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

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 
  Kinderwoorddienst 

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

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

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 
  Kinderwoorddienst 

Feest van Maria Visitatie Géén Viering Dinsdag 31 mei 19.00 uur 
(Bezoek van Maria aan Elizabeth)  Mariaviering 
Slot van de Meimaand  Georgiuskoor 

Hoogfeest van Pinksteren Zaterdag 4 juni 18:30 uur Zondag 5 juni 11.00 uur 
Einde Paastijd Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

Tweede Pinksterdag Géén Viering Maandag 6 juni 11.00 uur 
H. Maria Moeder van de kerk  Eucharistieviering 
Begin Tijd door het Jaar  Georgiuskoor (Ned.) 
  Mgr. Woolderink 

Hoogfeest v/d H. Drie-Eenheid Zaterdag 11 juni 18:30 uur Zondag 12 juni 11.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) The Lord’s Choir (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 
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Liturgische vieringen 

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Hoogfeest Heilig Sacrament Zaterdag 18 juni 18:30 uur Zondag 19 juni 11.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

13de Zondag door het Jaar Zaterdag 25 juni 18:30 uur Zondag 26 juni 11.00 uur 
 Vormselviering Eucharistieviering 
 The Lord’s Choir (Ned.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

14de Zondag door het Jaar Zaterdag 2 juli 18:30 uur Zondag 3 juli 11.00 uur 
 Eucharistieviering Kerkwijdingsfeest Basiliek 
 Jozefkoor (Ned.) Verjaardag Vicaris 
 Mgr. Woolderink Eucharistieviering 
  Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
  Mgr. Woolderink
  Kinderwoorddienst 

15de Zondag door het Jaar Zaterdag 9 juli 18:30 uur Zondag 10 juli 11.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 The Lord’s Choir (Ned.) Volkszang (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

16de Zondag door het Jaar Zaterdag 16 juli 18:30 uur Zondag 17 juli 11.00 uur 
 Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 

Personalia

Gedoopt
Gedoopt op 27 maart 2022 in de St.-Georgiusbasiliek
Ashley (Ashley Maria) Buter, geboren op 29-06-2012, 
pleegdochter van Martin Pastoor en MaŁgorzata Pas-
toors-Pierzchlewicz.

Gedoopt op 3 april 2022 in de St.-Georgiusbasiliek
Kristian (Kristian Ruben) Hulshof, geboren op 07-09-
2020, zoon van Ruud Hulshof en Ilse Niesink.

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

Huwelijk
Jongstleden donderdag 31 maart zijn in de St. Georgius-
basiliek in het huwelijk getreden:
Jeroen Degger en Helma Olde Bolhaar.

Wij wensen hen veel gezondheid, voorspoed en gelukkige 
jaren toe.

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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Pastoraal team St.-Jorisparochie

Pastor van Ewijk 90 jaar!

Rozenkrans in de Meimaand

In Meimaand zal er weer de gelegenheid zijn om samen het Rozenkransgebed 
te bidden in de St.-Jozefkerk op dinsdagavond om 18.45 u voorafgaand aan de 
Avondmis van 19.00 uur.

Bij de verschillende verschijningen 
van Maria, o.a. in Lourdes en Fatima 
heeft de Moeder Gods ons steeds 
gevraagd de Rozenkrans te bidden 
en beloofd dat daaraan veel genade 
verbonden is voor de noden van 
Kerk en wereld, maar ook voor 
degene die dit gebed bidt.

We willen bijzonder bidden voor de 
vrede in de wereld, met name in Oe-
kraïne waar zoveel geleden wordt.

Vooral het gezamenlijke gebed 
heeft een grote waarde, waartoe 
de Heer zelf oproept:

‘Ik verzeker jullie: als twee van jullie 
hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn 
Vader in de hemel het voor hen 
laten gebeuren. Want waar twee 
of drie mensen in mijn naam samen 
zijn, ben Ik in hun midden’ (Matteüs 
18:19-20). 

Veel heiligen uit de geschiedenis van 
de Kerk moedigen ons aan om de 
Rozenkrans te bidden.

De heilige paus Pius X zei het vol-
gende: “Onder alle gebeden die 
door de Kerk zijn goedgekeurd is 

er geen die zoveel wonderen heeft 
bewerkt als het Rozenkransgebed.”
Ik hoop dat we met velen dit gebed 
kunnen bidden!

Vicaris Woolderink

Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar emeritus-pastoor 
van Ewijk die op 10 mei 90 jaar hoopt te worden. Pastor van 
Ewijk is na zijn emeritaat 20 jaar geleden – hij was o.a. pas-
toor in Houten, Beek en Bornerbroek - mijn achterbuurman 
geworden aan de Boompjes 14.

Achttien jaar heeft hij daar met plezier gewoond en on-
danks zijn emeritaat bepaald niet stil gezeten. Hij heeft 
mij jarenlang vervangen voor de weekendvieringen en 
uitvaarten gedurende mijn vakanties en als ik afwezig 
was vanwege mijn werk als vicaris voor het Militaire Bis-
dom. In het najaar 2020 besloot hij te verhuizen naar 
Huize Friso, waar een passende zorg geboden kon 
worden. Naar zijn eigen zeggen is het een goede keuze 
geweest en voelt hij zich er zeer thuis!

Wel brachten “de Coronajaren” 2020 en 21 helaas 
voortdurend beperkingen met zich mee om bezoek te 
ontvangen. Gelukkig is dat nu allemaal weer mogelijk en 
stelt hij een bezoekje van de mensen die hij in de loop 
van de tijd beter heeft leren kennen, zeker op prijs. Belt 
u dan tevoren wel even op (tel.0546-482062).

Wilt u hem een felicitatie sturen, het adres is: WZC 
Huize Friso, Rustweg 1-62, 7608 RM Almelo. We wen-
sen hem graag een mooie dag toe en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar. 

Vicaris Woolderink

Uitnodiging 70ste verjaardag
Vicaris Woolderink
Toen ik in 2000 weer in Almelo ging wonen en wat later in 
dat jaar als vrijwilliger voor het eerst voorging in de week-
endvieringen van de drie parochiekerken van Almelo-Noord, 
zoals het toen nog heette, was ik 48 jaar. Inmiddels zijn we 
22 jaar verder en hoop ik op 1 juli 70 jaar te mogen worden.

Zoals de meeste mensen die dat 
mogen beleven, zeg ook ik: 
wat is de tijd voorbij gevlo-
gen! En ik ben dankbaar dat 
ik nog steeds actief kan zijn 
in het pastoraat. Inmiddels 
sinds ik ook pastoor werd 
van de Elisaparochie, voor 
heel Almelo.

In de loop van de jaren is het een beetje een traditie 
geworden om de verjaardag samen met de parochianen 
te kunnen vieren, met uitzondering van de laatste twee 
jaar vanwege de Corona beperkingen. Ik ben blij dat het 
dit jaar weer kan en ik nodig u graag uit voor een ont-
moeting in de tuin van de Basiliek met een hapje en een 
drankje, na de Eucharistieviering van 11.00 u op zondag 
3 juli.

Van harte welkom!!

Vicaris Woolderink
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 Pastoraal team St.-Jorisparochie

Bijeenkomst synodaal proces in de St. Jorisparochie
in ‘t Saam
Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de 
gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene 
bisschoppensynode in 2023.

Iedereen van onze parochie was hiervoor uitgenodigd 
op donderdag 31 maart, aanvang 19.45 uur in ’t Saam.

De Paus spreekt graag over ‘synodaliteit’. 
Maar wat bedoelt hij hier nu mee?
‘Synodaliteit’ is een ander woord voor ‘samen op weg’ 
(denk aan synergie). Daarmee bedoelt hij twee dingen. 

Ten eerste, we zijn samen kerk. Bij het woord ‘kerk’ 
denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. 
De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van 
een pyramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle 
gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de 
kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God 
samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof.

Ten tweede, we zijn op weg. Net als het Joodse volk op 
weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is 
de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is 
het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, 
rechtdoor, of gingen we verkeerd? 

Samen op weg dus.  Met de Heilige Geest.  Hij leidt de 
kerk; maar wat zou de kerk zijn zonder de Geest? De 
Geest doet dat niet alleen via bisschoppen en de Paus, 
maar ook via de ‘geloofsgevoeligheid’ (sensus fidei fi-
delium) van iedereen. Het verleden en de traditie zijn 
belangrijke bronnen, maar ook de ‘tekens van de tijd’: de 
Geest spreekt nog steeds. En dus, zo Paus Franciscus, is 
het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. We kun-
nen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft. 

De bisschoppen beslissen uiteindelijk, maar paus Francis-
cus moedigt hen aan éérst goed te luisteren. Omdat we 
samen kerk zijn, op pelgrimstocht, met de Heilige Geest.

De bijeenkomst Synodaal proces van onze eigen paro-
chie was een bijzonder soort gesprek: geen discussie, 
maar een  open en ontvankelijk  geloofsgesprek, waarin 
wij met elkaar open en eerlijk in gesprek hebben kunnen 
gaan over het geloof en hebben kunnen luisteren naar 
wat de ander en onszelf beweegt. 

De gesprekken gingen over:
1. Mijn geloof
2. Vieringen en gebed
3. Actieve deelname in de geloofsgemeenschap
4. Deelname aan de Missie van de kerk.

1. Mijn geloof
De meeste mensen in de parochie hebben het geloof 
van huis meegekregen.
Maar: -Wie of wat heeft mij geïnspireerd/gesterkt 
om te (blijven) geloven?
-  Iedereen had van huis uit het geloof op geheel eigen 

wijze meegekregen en had de sterke behoefte dit door 
te geven aan de nieuwe generatie, kinderen, kleinkin-
deren. Dat was een rode draad tijdens de gespreks-
avond. Hier ligt voor iedereen een uitdaging en vraagt 
om een vervolggesprek. De jeugd is de toekomst en 
hoe kunnen wij deze groep beter bereiken?

-  Geïnspireerd en gesterkt maakten veel persoonlijke 
verhalen los. Maar samenvattend kunnen we zeggen 
dat Maria (o.a. de wonderdadige medaille / Lourdes), 
persoonlijke Godservaringen (wordt als een groot 
geschenk ervaren), geloofsgesprekken met priesters, 
geloofsgesprekken met medegelovigen, teksten van 
bijbel/Lauden/Vespers, bijzondere ervaringen van 
kracht en diepgang tijdens ziektes van jezelf of fami-
lieleden die je onverwacht zeer kunnen raken. De 
wetenschap dat we onderdeel zijn van de wereldkerk 
is bemoedigend en zeer waardevol. Hierin is onze kerk 
rijk te noemen. 

-  Geïnspireerd en gesterkt voelen de parochianen zich 
ook door het feit dat we samen de kerk vormen en 
ieder doet dit op zijn eigen manier en/of bijdragen (lid 
van koor, acoliet, bloemengroep, locatieraad, bestuur, 
diverse werkgroepen). Samen vormen we een geloofs-
gemeenschap met ieder (naar kracht en kunnen) zijn 
eigen taak. Dat voelt verbindend, geeft kracht en moed.

2. Vieringen en gebed
Wat voedt mijn verbondenheid met God en mijn 
medegelovigen
-  Wat doet mij goed in de vieringen en de Eucharistie? En 

in mijn persoonlijk gebed? De Latijnse vieringen dragen 
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bij en maken dat je je als gelovigen onderdeel voelt van 
de Wereldkerk. Dit bemoedigt, geeft kracht en hoop. 
De bijna “fysieke” verbondenheid met Christus tijdens 
de viering geeft je het gevoel deel uit te maken van iets 
“hogers”. Met andere woorden: het bijwonen van de 
Eucharistie is essentieel en geeft een andere dimensie 
dan wanneer je je zou beperken tot alleen thuis te 
bidden. Het bijwonen van de Eucharistie voelt als een 
stukje “thuiskomen” en je verbonden voelen met de 
medeparochianen.

-  Onze parochie biedt iedere dag een Eucharistieviering. 
De dag te mogen beginnen met een Eucharistieviering 
wordt als zeer waardevol ervaren. Dit geeft ons dage-
lijks de geestelijke voeding die essentieel is in ons leven. 
Zo kunnen we met blijdschap, gevoed door Chirstus 
ons leven beter aan en voelen ons daardoor gesteund.

-  In het persoonlijke gebed wordt de rust als belangrijk 
ervaren in deze jachtige tijd. In de rust kan je open staan 
voor het woord én de Heilige Geest. Dit kunnen zeer in-
tense momenten zijn waarin je kracht ervaart en zegen.

3. Actieve deelname in de 
    geloofsgemeenschap
In de geloofsgemeenschap is iedereen belangrijk
-  Welke van mijn talenten en gaven kan ik inzetten 

in de geloofsgemeenschap?
Na het “voorstelrondje” konden we concluderen dat 
iedere aanwezigen een of meerdere vrijwilligerstaken 
heeft en wij allen ons reeds inzetten voor onze geloofs-
gemeenschap. 

-  Zijn er activiteiten die ik mis in onze parochie? 
Waar zou ik mij dan voor willen inzetten?

Misschien meer kindermissen, zodat de kinderen meer 
betrokken worden bij de inhoud. Nu is het voor hen 
lastig om alles te volgen. De kinderkerk die voor Co-

rona plaats vond moet misschien nieuw leven in worden 
geblazen.

De vorming van de gemeenschap in de zin van het 
aanbieden van Catechismus en diepgang, zodat we met 
meer kennis ons meer gemeenschap kunnen voelen. 
Die gemeenschap moet gevormd worden. Zo kun je 
inzetten op bestaan en behoud van de kerk.

-  Waarom voel ik mij betrokken bij de eigen paro-
chie; of misschien wat minder betrokken?

De betrokkenheid was voor iedere aanwezigen groot en 
voor een ieder op zijn eigen manier. Dit wordt dan ook 
ingevuld door het vele vrijwilligerswerk. Iedereen op zijn 
plek met zijn/haar talenten.

4. Deelname aan de Missie van de Kerk
Meewerken aan de zending die Christus aan alle 
gelovigen heeft gegegeven
-  Lukt het mij om mijn geloof met anderen te delen? 

Wat zou ik voor anderen kunnen betekenen?
Binnen onze geloofsgemeenschap wordt vaak gebruik 
gemaakt van een biechtgesprek. Dit kan heel bijzonder 
en emotioneel zijn. Mensen weten zich gesteund in het 
geloof. 

Het geloofsgesprek van deze avond is als zeer positief 
ervaren en vraagt naar meer. Iedereen realiseert zich 
dat wij niet gewend zijn in zo’n grote groep over ons 
geloof te spreken. Het heeft iets losgemaakt en zal zeker 
een vervolg krijgen. 

Iedereen ziet de noodzaak om het geloof door te geven 
aan de jeugd. Rol van de katholieke scholen zijn wegge-
vallen. Er zal dus vanuit de kerk meer gevraagd worden. 
Hoe kunnen we kinderen meer in de kerk houden en 
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betrekken. Dit begint bij de ouders (bijvoorbeeld bij 
de Doop-, Communie- en Vormselvoorbereiding). De 
wekelijkse kinderwoorddienst is helpend maar nog niet 
voldoende. Dit zal om onze aandacht vragen.

Het is goed om in moeilijke tijden te ervaren dat me-
deparochianen voor je willen bidden of gewoon een 
kaarsje voor je willen branden. Kleine dingen met een 
grote impact. Ook hier spreekt kracht en bemoediging.

- Welke moeilijkheden kom ik daarbij tegen?
Daar waar de een het soms nog moeilijk vindt om zich 
te moeten verdedigen over het feit dat hij/zij gelovig is, 
ervaart de ander geen probleem en voelt zich gelukkig 
en gesterkt in zijn leven door zijn/haar geloof.

Moeilijk is het om je kinderen te blijven motiveren om 
te geloven in deze tijd. Kennisoverdracht is belangrijk, 

maar als opvoeders is het zoeken naar de juiste weg om 
kinderen/jeugd te blijven inspireren en aan te moedigen 
om naar de kerk te gaan en steun te zoeken bij God. 

-  Heb ik behoefte aan meer toerusting en onder-
steuning? Op welk gebied?

Er is een duidelijke behoefte aan kennis, bijbelstudie en 
geloofsverdieping. Verdieping en kennis voor jezelf en 
om het beter door te kunnen geven aan de kinderen/
jeugd.

Ondanks het feit dat er een leegloop in de kerk is zijn we 
allen overtuigd dat God ons niet in de steek zal laten. Er 
zullen weer nieuwe mensen/gelovigen bijkomen en zal 
onze gemeenschap weer doen groeien.

Tot slot:
Het was een inspirerende en bemoedigde avond.

Bezoek labyrint en stilte tuin 
Karmelietenklooster Zenderen.
- Donderdag 19 mei,
- 18.45 uur gezamenlijk vertrek vanaf de St. Jozefkerk.

In de kloostertuin van Zenderen is 
een labyrint aangelegd. Het Laby-
rint is een plek voor persoonlijke 
meditatie. 

Het is géén doolhof: in een doolhof 
verlies je, je weg in een labyrint vind 
je, je weg. Het biedt de mogelijk-
heid van het begaan van een `in-

nerlijke weg ,̀ de drievoudige weg 
van een pelgrim: loslaten, ontvan-
gen en toelaten. Op de weg naar 
binnen laat je los wat je achter je 
wilt laten en maak je ruimte voor 
nieuwe ervaringen. In het midden 
kun je nieuwe inzichten ontvangen. 
Samen maken we kennis met deze 
loopmeditatie.

Graag voor 17 mei aanmelden bij:
Bea Oude Mulders, 
parochiecatecheet
catechese@stjorisparochie.nl
06-10793062 of
Annette ter Ellen, 
diaconaal assisitent
diaconie@stjorisparochie.nl
06-22225446

Een bericht van de werkgroep Kinderwoorddienst

De afgelopen vastenperiode is er een wekelijkse kinderwoorddienst 
geweest tijdens de zondagsmis in de St. Georgiusbasiliek. Met een pro-
gramma gevuld met samen bidden, lezen uit de Bijbel, samen praten over 
het geloof en creativiteit. 

Dit alles rondom de grote thema’s binnen het kerkelijk jaar. De op-
komst en positieve reacties zijn beter dan we hadden kunnen hopen. 

Met veel vreugde en enthousiasme kan de werkgroep Kinder-
woorddienst van de St. Jorisparochie dan ook mededelen dat 
de kinderwoorddiensten vanaf nu wekelijks door zullen blijven 
gaan. We hopen dat we jullie allen ook na de Pasen blijven zien 
om samen met het geloof bezig te gaan.

Hartelijke groeten, 
mede namens de werkgroep Kinderwoorddienst,
Lars Koning
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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, 
tieners en jongeren
Datum en tijd Viering / activiteit Plaats
Zondag 8 mei Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Vrijdag 13 mei Jongerenbijeenkomst Pastorie St. Georgiusbasiliek
20.00 uur  Young Faith

Zondag 15 mei Kinderwoorddienst  Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Maandag 16 mei Tienergroep M25 Tienerkamer pastorie
20.00 uur  St. Georgiusbasiliek

Zondag 22 mei Kinderwoorddienst  Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 5 juni Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur Thema: Pinksteren van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 12 juni  Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 19 juni Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 26 juni Kinderwoorddienst Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 3 juli Kinderwoorddienst  Tijdens de Mis in de dagkapel
11.00 uur  van de St. Georgiusbasiliek

In de maand juni is de slotactiviteit voor de Tienergroep M25, de datum is op dit moment nog niet bekend

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 ke-
ren 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 Aartsbisdom 
en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar 
en vind je het leuk om meer jongeren van deze leeftijd te 
ontmoeten? Dan nodigen we je van harte uit om je aan 
te sluiten bij deze dynamische groep. Contactpersoon: 
Laura Hagen, tel: 06 – 39 36 22 58
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Bestuur St.-Jorisparochie /  Informatie & inspiratie

 Vacature parochiebestuur St.-Jorisparochie

  Op 1 juni a.s. eindigt statutair de bestuurstermijn van onze vice-voorzitter, André de Paepe.  
Dit betekent dat er een vacature ontstaat in het parochiebestuur.

Volgens het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie hebben de parochianen het recht 
om kandidaten voor te dragen. Het parochiebestuur vraagt u daarom kandidaten aan te melden of u zelf 
te melden wanneer u zich geschikt acht hiervoor.

Het parochiebestuur vergadert eenmaal per maand en elk bestuurslid heeft of krijgt in overleg een eigen 
aandachtsveld, dat aansluit bij persoonlijke interesse, deskundigheid en ervaring. In deze vacature gaat de 
voorkeur uit naar iemand met enige ervaring in het onderhoud van de gebouwen.

Wenst u inlichtingen over de werkwijze van het parochiebestuur dan kunt u contact opnemen met 
vicaris A. Woolderink (06 83796183) of met de secretaris van het parochiebestuur, Marian Linssen-
Canters (06 51978917)

garage naast de pastorie van de Sint Jozefkerk aan 
de St. Josephstraat 109, van 09.00 tot 12.00 uur.
En van 10.00 -12.00 uur bij de H. Georgius Paro-
chie aan de Boddenstraat 78. De Sam's vrijwilligers 
zullen dan uw goederen -geheel coronaproof- in ont-
vangst nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij 
helaas niet aannemen.

Uw steun is onbetaalbaar
Een financiele bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in 
Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, 
maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoede-
cirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creeren! 
Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt 
Sam's Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de 
kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 
niet terug zouden komen, na de heropening toch weer 
naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kin-
deren naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben 
op betaald werk en hoe beter huntoekomstperspectief 
wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen. We 
hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kleding-
actie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er 
wel en niet magwarden ingeleverd? Of wilt umisschien 
zelf als vrijwill iger voor de stichting aan de slag? Kijkt u 
dan eens op www.samskledingactie.nl

E I N D E P E R S B E R IC H T

P E R S B E R I C H T

Leek, 30 maart 2022

Sam's Kledingactie voor schoolkinderen in 
Oeganda
leder voorjaar en najaar organiseert Sam's Kledingactie 
een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra 
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Dit 
voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan school-
kinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer 
Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedag in Almelo
De honderden vrijwilligers van Sam's Kledingactie zame-
len, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen 
in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot 
aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op zaterdag 7 mei a.s. kunt u in Almelo kleding en 
schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand 
anders misschien nog wel blij van wordt- inleveren in de 



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      14

In de maand april hebben we ver-
schillende activiteiten gedaan zoals:

-  Deelname aan de kinderkruisweg,
-  Het rondbrengen van fruitmand-

jes aan mensen in onze parochie 
die een warm hart nodig hebben

-  En ons interview met de jury van 
de Ariens prijs.

 Even om jullie op de hoogte te houden

In een volgend Noorderlicht zullen 
wij verslag uitbrengen hoe een en 
ander is verlopen.

Met vriendelijke groeten,
Michel en Annette.

Jongeren

Aartsbisdom Utrecht organiseert kinder- en tienerkamp

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 betekenen? Natuurlijk 
gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het 
beestenbende thema, ravotten in het bos en zwem-
men. Dus heb jij zin om een week veel plezier te heb-
ben 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,-)

TIENERKAMP Reis door de tijd
Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar 
weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er ge-
kozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen 
door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven 

in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waar-
door 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 Heidebloem, 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 Gau-

thier de Bekker, pr
•  Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één 

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

Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolf-
schoten, e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com, 
tel.: 06 29015399

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

Agenda 
Maandag 9 mei 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 19 mei 
19.00 uur
Bestuursvergadering 
Maandag 23 mei 9.00 uur 
Sjors creagroep
Donderdag 2 juni 
10.00 uur 
Redactie vergadering 

Zondag 5 juni 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Maandag 13 juni 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 16 juni 
19.00 uur
Bestuursvergadering 
Maandag 27 juni 9.00 uur
Sjors creagroep.

St.-Georgius

St.-Georgiusbasiliek

St.-Georgius 120 jaar

Na twee coronajaren hopen we op 3 juli weer de goede 
gewoonte van een parochiezondag voort te kunnen zetten. 
Dat dit jaar ons kerkgebouw zijn 120-ste verjaardag viert, is 
een goede reden om na de viering van 11.00 uur informeel 
samen te komen.

Almelo groeide in de 2e 
helft van 19e eeuw sterk 
door de opkomst van de 
textielindustrie. Er ont-
stond behoefte aan een 

grotere kerk. In 1894 ging deken F. Reigers akkoord met 
inzamelen van geld voor de bouw. Er werd een loterij 
georganiseerd, maar men kon ook een steen met de 
eigen naam kopen voor fl.2,50 (gemeten in koopkracht 
nu ± € 65,=). Deze stenen zijn in de buitenmuur van 
de kerk geplaatst aan de tuinzijde. Wanneer parochie-
zondag in de tuin kan worden gehouden, kunt u daar 
kijken of u nog bekende namen tegenkomt. De heer 
W. te Riele uit Deventer, opgeleid door de bekende 
architect J.P.H. Cuypers, werd aangesteld als architect. 
Het was dus niet verwonderlijk dat hij een neogotische 
kerk ontwierp. De bouwkosten werden begroot op 
Fl.120.000,= (± € 54.000), maar het bisdom vond dat 
de kosten inclusief architect niet meer mochten bedra-
gen dan Fl.100.000. (± € 45.000,=) De architect voerde 
versoberingen door waardoor de begroting daalde naar 
Fl.90.000,=. Begin 1901 vond de aanbesteding plaats en 
aannemer Spoor uit Almelo bleek de laagste inschrijver 
met een bedrag van Fl.87.000,=. (± € 40.000,=) Na ak-
koord van het bisdom kon de bouw beginnen en werd al 
op 30 april 1901 de eerste steen gelegd. Op 2 juli 1902 
werd de kerk ingewijd door Mgr. Van de Wetering. Aan 
ons als parochianen de opdracht 
om dit gebouw, dat inmiddels 
de monumenten status heeft en 
sinds 12,5 jaar de titel basiliek 
mag dragen, in goede staat te 
houden!
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St.-Jozef

Leden locatieraad St.-Jozefkerk 
Martin Harmsel
Voorzitter, tel.: 868737, 
fam.harmsel@gmail.com
B.J. (Ben) Hulshof
Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com
John van Dam
budgetbeheer, tel. 86 04 91, jbkl@planet.nl
Henk Goossen 
lid technische zaken, tel. 49 02 00,
goossenvoshaar@gmail.com

E-mailadres St.-Jozefkerk
jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Kerkbijdrage St.-Jozefkerk
Rabobank: NL19RABO0102105502 
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk. 
p/a Hackfort 18: tel. 861058
ING: NL53INGB0002523200, 
beide St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.- Jozefkerk.
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl,

Scholen
Het Letterveld,
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.
Noorderborch, 
locatie Havezathe, 
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.
Locatie Welgelegen, 
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

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

Meimaand - Mariamaand - collectemaand Lourdesgroep Almelo

Langs de landweg stond een beeldje
’t was van wit en lieflijk blauw
Ik liep er samen met m’n moeder
Ze zei: da’s onze lieve vrouw

Nog altijd is dat plekje bloeiend en groen
En nog altijd staat zij daar
En ik werp nog altijd net als toen
’n kushandje naar haar

Toon Hermans

Onze vrijwilligers komen deze maand door uw straat 
om te collecteren, hetzij door aan te bellen, of d.m.v. 
een collectebrief in de bus.

Alvast bedankt voor elke gift die ons gegeven wordt.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, onze collectant 
gemist hebben, geven we hierbij ons bankrekeningnum-
mer mee:

A.G.M. Wolthuis-v.d. Nieuwboer
I. Middelkamp Kroeze CJ
NL27 ABNA 0604056419
Lieve groetjes Stichting Lourdesgroep Almelo
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Overledenen van de St. Jorisparochie /  Informatie & inspiratie

In Memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij 
afscheid van hen die door de dood uit ons midden
zijn heengegaan:
 
In dankbare herinnering aan
Herman Bruggeman
Geboren op 31 mei 1938
Overleden op 24 januari 2022.

De afscheidsviering vond plaats op 
29 januari 2022 in de St. Georgiusbasiliek 
Almelo.

Italia Federica Luchtmeijer - Martina
Geboren 25 maart 1945
Overleden 14 februari 2022 te Almelo
Weduwe van Hans Luchtmeijer

Gesterkt door het Heilig Sacrament der 
Zieken, is onze lieve moeder, zus, oma en 
schoonmoeder vredig ingeslapen.

We zullen haar missen.

Mevr. Thea Maria Johanna Wilhelmine 
Arts - Meijer
Geboren op 30 december 1934 te Almelo
Overleden op 6 maart 2022 te Almelo.

De afscheidsviering was in de kapel op de R.K. Begraaf-
plaats op zaterdag 10 maart om 11.30 uur met aanslui-
tend de begrafenis.

Mevr. Theresia Maria 
Rosamunde de Kuyper-Mouthaan (Threes)
Geboren op 28-09-1931 te Meester Cornelis 
(Indonesië)
Overleden op 11 maart 2022, te Bornerbroek.

De gezongen uitvaart was vrijdag 18 maart 2022 om 
11.00 uur in de St. Jozefkerk te Almelo. Met aansluitend 
de crematieplechtigheid in het crematorium te Almelo.

Dhr. Fons Masselink
Geboren op 1 januari 1943 te Nieuw Heeten
Overleden op 24 februari 2022 te Almelo.

De crematieplechtigheid in besloten kring heeft op 
2 maart plaatsgevonden in het crematorium te Almelo.

14 juni Heilige Lidwina
van Schiedam

Zij werd in 1380 te Schiedam uit 
arme ouders geboren. In 1395 
kwam zij bij het schaatsen op het 
ijs ten val. Dat was het begin van 
een ongeneeslijk en zeer pijnlijk 
ziekteproces. Zij at bijna niets en 
leefde nagenoeg alleen van de hei-
lige communie die haar regelmatig 

door de kapelaan van de parochiekerk werd gebracht. Het 
schijnt dat zij haar pijn heldhaftig droeg en dat zij haar 
bezoekers vol liefde en aandacht te woord stond. Op die 
manier was zij een bron van inspiratie voor haar omgeving. 
Maar ze moest ook meemaken, dat zij als een zonderling of 
zelfs bedriegster werd beschouwd.

Haar visioenen, de gebedsverhoringen op haar voor-
spraak, en de wonderen die aan haar voltrokken wer-
den, ontving zij reeds bij leven bezoekers van heinde 
en verre. Na haar dood bleven pelgrims te harer ere 
Schiedam bezoeken. Toen na de komst van de reforma-
tie haar cultus belemmerd werd, werden haar stoffelijke 
resten in 1615 heimelijk naar de Zuidelijke Nederlanden 
gebracht. 

Omdat haar faam bleef bestaan, ijverden in de 19e eeuw 
katholieken uit Schiedam en van daarbuiten zowel voor 
de terugkeer van een deel van haar relieken als voor 
haar officiële heiligverklaring, met succes. In de 19e en 
20e eeuw werd Lidwina tot een van de bekendste heili-
gen van Nederland, tevens patrones van de zieken, de 
ziekenhuizen en van Schiedam.
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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:
4e uitgave: weekend 9/10 juli
5e uitgave: weekend 24/25 september

Einddatum aanleveren van kopij: 
6 juni voor de 4e uitgave
22 aug. voor de 5e uitgave.

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag:
Mariakapel De Loo-Esch

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


