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Heiligverklaring van Titus Brandsma,
afkomstig uit Friesland
“Wees ontvankelijk voor alles wat God je geschonken heeft”, was een van zijn uitspraken

Martelaren van Gorcum
Op 9 juli de grote nationale bedevaart in Den Briel ter herdenking
van hun moedige geloofsgetuigenis

Geloofsverdiepingcursus, opgave weer mogelijk
Enkele deelnemers van de vorige cursus vertellen iets over hun ervaringen

De Tiener/M25 groep: in het teken van dienstbaarheid
voor de medemens
Young Faith: een inspirerende groep
Nog op zoek naar jongeren tussen 16 en 30 jaar

St.-Jorisparochie

St.-Georgius
en St.-Jozef

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

Jo Leloux

TWEEWIELERS
De zaak waar u zich nog klant voelt

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

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

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

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

In Memoriam
Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons parochieblad voor hun overleden familielid een in memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie wordt
deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed om als
gemeenschap van elkaar op de hoogte te blijven.
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

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062
catechese@stjorisparochie.nl
Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie
Mgr. A.J.J. Woolderink
Voorzitter
Vacant
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 gastvrouwen aanwezig. jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Aula in St.- Jorisparochie
Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikt de St.Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen
van de St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt
nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor
een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het
echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in
St.-Jozefkerk moet dat altijd mogelijk zijn.
Urn bijzetten in het Columbarium
De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium
onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te
laten bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel
ter gedachtenis een plaquette.
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 8 mei (moederdag) werd Corrie Pots-Goossen in
het bijzijn van haar man en dochters naar haar laatste
rustplaats in het columbarium gebracht. In de Mariakapel werd een plaquette ter nagedachtenis aan haar
geplaatst. Corrie Pots-Goossen werd op 27-5-1943
geboren in Almelo en overleed alhier op 2 maart 2021.

Voor pastorale hulp, overlijden
en uitvaart 06 8379 6183
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A lgemeen
Communie thuis
Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de
mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen.
Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met
de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/
06 42 65 23 02

Extra collecte
27 en 28 augustus 2022
Missie Verkeersmiddelen Actie /MIVA
IBAN NL 42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch

Bezoek thuis
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt,
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.
RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 0546
86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig
houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen
€ 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen
op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.
U kunt ook via het mailadres:
secretaris@stjorisparochie.nl of
via secretariaat@stjorisparochie.nl
uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.
Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.
Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek:
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89
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Preventiebeleid R.-K. Kerk
Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit
van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en
grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

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

A lgemeen / Liturg ische v ieringen

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

Biechtgelegenheid

Doordeweekse vieringen

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de
doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de
pastorie.

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

Of ook op ieder ander
moment na afspraak met
vicaris Woolderink.

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
25 september:	13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en
14:00 uur in de St. Jozefkerk;
13 november:	13:00 uur in de St. Georgiusbasiliek en
14:00 uur in de St. Jozefkerk.
De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de
pastorie van de St.-Georgiusbasiliek.
Voor vragen kunnen jullie bellen met Thea Löwik
tel. 06 207 936 11 of mailen thlowik@gmail.com.
Els Eidhof en Thea Löwik,
Werkgroep doopvoorbereiding.
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Liturg ische v ieri ngen
			

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

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
		Kinderwoorddienst
16de Zondag door het Jaar

Zaterdag 16 juli 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Eijk

Zondag 17 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Ned.)
Vicaris Cornelissen

17de Zondag door het Jaar

Zaterdag 23 juli 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 24 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

18de Zondag door het Jaar

Zaterdag 30 juli 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 31 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

19de Zondag door het Jaar

Zaterdag 6 augustus 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 7 augustus 11.00 uur
Eucharistieviering
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

20ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 13 augustus 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink

Zondag 14 augustus 11.00 uur
Eucharistieviering
Volkszang (Ned.)
Mgr. Woolderink

Hoogfeest
Géén Viering
Maria Tenhemelopneming		
		
		

Maandag 15 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

21ste Zondag door het Jaar
Inclina Domine

Zaterdag 20 augustus 18:30 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Mgr. Woolderink

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

22ste Zondag door het Jaar
Miserere mihi

Zaterdag 27 augustus 18:30 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

Zondag 28 augustus 11.00 uur
Eucharistieviering
The Lord’s Choir
Mgr. Woolderink

23ste Zondag door het Jaar
Iustus es Domine

Zaterdag 3 september 18:30 uur
Zondag 4 september 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Volkszang (Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst
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Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

24ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 10 september 18:30 uur
Zondag 11 september 11.00 uur
Da Pacem
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Nationale Ziekendag
The Lord’s Choir
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Ziekenzalving
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst
25ste Zondag door het Jaar
Zaterdag 17 september 18:30 uur
Zondag 18 september 11.00 uur
Salus populi
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vredeszondag
Dames Georgiuskoor
Herenkoor (Greg.)
(Dagje uit Jozefkoor)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst
26ste Zondag door het Jaar
Omnia quae fecisti

Zaterdag 24 september 18:30 uur
Zondag 25 september 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned..)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

27ste Zondag door het Jaar
In voluntate tua
St.-Jozefdag

Zaterdag 1 oktober 18:30 uur
Zondag 2 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned..)
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

Dankwoord
Ik heb mogen genieten van mijn
90ste verjaardag! Heel graag wil ik
allen bedanken die hieraan hebben
bijgedragen. De mensen die hebben gebeld of een felicitatie hebben
gestuurd en de vicaris, die mij op
de ochtend van mijn verjaardag de
H. Communie kwam brengen.
Ik wens u vrede en alle goeds voor
de toekomst.
Pastor van Ewijk
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Heiligverklaring pater Titus Brandsma
aanbidden we in ons diepste wezen….maar ook in onze
naasten, en in de natuur. Wees ontvankelijk voor alles wat
God je geschonken heeft: wat je kunt en waar je aanleg voor
hebt, voor de goede impulsen van buiten: liefde om onrecht
en vijandschap tegen te gaan en op te lossen. Mystiek was
voor Titus geen vlucht uit de wereld, maar bracht daadkracht. Durf afhankelijk te zijn van God. Hij is de bron
van liefde in jou.
Titus was dan naast zijn taak op de Universiteit ook op
vele andere terreinen maatschappelijk actief, oprichter
van de Friese natuurbeschermingsorganisatie en actief
in de journalistiek en schrijver van vele artikelen in allerhande bladen. In de jaren dertig zag hij het gevaar van het
opkomend Nazisme met de verwerpelijke anti-joodse
wetten en maatregelen, waartegen hij een fel protest
schreef. In 1942 reisde hij namens aartsbisschop de Jong
van Utrecht langs alle hoofdredacteuren van katholieke
bladen om geen Nazi- of NSB propaganda in artikelen
op te nemen.
We hebben in ons land kerk uitgebreid stilgestaan bij de
heiligverklaring van de pater karmeliet Titus Brandsma.
Een bijzondere gebeurtenis, want de laatste heiligverklaring van een Nederlander was 15 jaar geleden in 2007
pater Karel Houben uit Munstergeleen…en daarvoor in
1925 -bijna een eeuw geleden- de priester Petrus Canisius uit Nijmegen, waar in onze stad de Scholengemeenschap Canisius naar is genoemd.
We willen ook in ons parochieblad aandacht besteden
aan de persoon en het leven van Titus Brandsma.
Wie was deze Nederlander die heilig verklaard is?
Een Fries van geboorte uit een klein gehucht Oegeklooster vlak bij Bolsward, die bij zijn geboorte op 23 febr.
1881 de naam Anno Sjoerd ontving. Hij voelde al vroeg
de roeping om zijn leven als priester en religieus aan
God toe te wijden. Aanvankelijk ging hij naar het klein
seminarie van de franciscanen in Megen. Uiteindelijk
besloot hij toch om karmeliet te worden en dat bracht
hem naar het Karmelklooster in Boxmeer waar hij de
naam Titus koos en in 1902 naar Zenderen waar hij zijn
kloostergeloften aflegde. In 1905 ontving hij de priesterwijding in den Bosch en Titus die een goede student was
kreeg de opdracht om in Rome de doctorstitel te halen.
Zijn vak was filosofie en de geschiedenis van de mystiek:
de innige verbondenheid van je ziel met God gevoed
door gebed en meditatie. In 1923 werd hij benoemd aan
de pas opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen als
hoogleraar. En werd daar zelfs in 1932 rector magnificus.
Zijn toeleg op de mystiek, wil niet zeggen dat hij alleen
naar binnen gekeerd was. Hij zei in Nijmegen tijdens een
rede: God is de diepste grond van ons bestaan en Hem
8
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Dat leidde tot zijn arrestatie en gevangenschap in
Scheveningen, kamp Amersfoort en uiteindelijk tot zijn
veroordeling tot het concentratiekamp Dachau met onmenselijk zware arbeid, mishandeling, propvolle barakken, honger en slechte hygiëne. Titus, die altijd al zwak
van gezondheid was, werd ziek van alle ontberingen
en verwondingen en op 26 juli 1942 gedood met een
gifinjectie.
Overlevenden die hem daar hebben meegemaakt, getuigden van zijn geduld en liefde, van de bemoediging
die hij zijn medegevangenen wist te geven en van zijn
aansporingen om voor hun vervolgers te blijven bidden.
Ergens schreef hij: We zijn niet geroepen om in het openbare leven vooral te verlangen om grootse en druk besproken
dingen te doen, maar om de gewone dingen op grootse
wijze te verrichten, d.w.z. met een zuivere intentie en met
heel onze inzet en met liefde. We leven vaak te veel voor ons
eigen leven alleen. In zijn cel in Scheveningen schreef hij:
God is mijn enige toeverlaat, ik voel me veilig en gelukkig…
wie zal me scheiden van de liefde van God?
Moge Titus vele mensen in onze tijd inspireren tot een
innige verbondenheid met God en daden van ware medemenselijkheid.
Vicaris Woolderink

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

De Martelaren van Gorcum en de vrijheid van godsdienst
dienstoorlog waarbij vele slachtoffers vielen en de Katholieke Kerk in
Nederland tot aan de godsdienstvrijheid van 1795 uit het openbare
leven verdreven werd. Pas in 1853
konden in ons land weer Bisdommen worden opgericht.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat
op 9 juli 1572 in een turfschuur
van een verwoest klooster in Den
Briel 19 priesters en religieuzen de
marteldood vonden. Omdat het
merendeel uit Gorcum kwam, zijn
ze bekend geworden als “de Martelaren van Gorcum”.

De vrijheid van godsdienst is een
van de grondrechten van de mens.
Maar triest genoeg in veel landen in
de wereld nog steeds geen werkelijkheid. Anno 2022 is het christelijk
geloof de meest vervolgde godsdienst. Een op de negen christenen
wordt gehinderd om zijn geloof in
vrijheid uit te oefenen.

Het waren de pastoor en de kapelaan van Gorcum, de 9 paters en
2 broeders van het Franciscanenklooster van Gorcum en nog een
andere priester uit die stad en nog
een vijftal geestelijken, waaronder
twee pastoors uit andere plaatsen.
De pastoor van Gorcum, Leonardus van Veghel, is uitgebeeld op
het hoogaltaar van onze St.-Georgiusbasiliek. We zien hem met een
strop om de hals (alle martelaren
werden opgehangen) en met een
kelk in de hand (zie foto). Want allen
stierven de marteldood omdat ze
trouw bleven aan het geloof in de
werkelijke tegenwoordigheid van
Christus in de H. Eucharistie. In
1675 werden ze zaligverklaard en in
1867 was de heiligverklaring.
Een deel van hun relieken wordt
vereerd in de Bedevaartkerk van
Den Briel (Brielle) waar op 9 juli

de grote nationale bedevaart was
ter herdenking van hun moedig geloofsgetuigenis. Voor individueel bezoek is de kerk tot eind augustus open
van dinsdag t/m zondag van 13.00
uur -17.00 uur (in het weekeinde tot
16.00 uur).
Geloofsvervolging vroeger
en nu
De inname van Den Briel op 1
april 1572 was een keerpunt in de
geschiedenis van de
80-jarige oorlog (1568-1648) waarin
ons land zijn vrijheid bevocht tegen
de Spaanse overheersing. Maar er
was ook de tragiek van een gods-

Wereldwijd worden 360 miljoen
christenen vervolgd en gediscrimineerd. Alleen al in 2018 werden
er 4000 gedood. Aantallen die de
afgelopen jaren alleen maar gestegen zijn. In 76 landen is er onderdrukking, het ergst in Afghanistan,
Noord-Korea en Somalië.
Het is goed dat we ons hiervan niet
alleen bewust zijn maar bidden en
opkomen voor de rechten van de
mens, waarbij de vrijheid van godsdienst een centrale plaats inneemt.
Vicaris Woolderink

Geloofsverdiepingscursus 2022-2023
In het najaar willen we weer met een nieuwe geloofsverdiepingscursus van start gaan voor parochianen van de Elisa- en
de St. Jorisparochie, alsook voor anderen die meer over het
katholieke geloof willen weten. Afgelopen seizoen kwamen
we in de Elisakerk bijeen op donderdagavond. In september
willen we naar de woensdagavond gaan en bijeenkomen
in de pastorie van de Basiliek aan de Boddenstraat 76.
De eerste avond is op 28 september in aansluiting op
de vespers, van 19.30 tot 21.00 uur. Opgave graag vòòr
21 september via: vicaris.a.woolderink@planet.nl of tel.
06-83796183
Enkele deelnemers van de vorige cursus vertellen iets over
hun ervaring:

Ben Hulshof (St.-Jorisparochie - Jozefkerk)
De cursus Geloofsverdieping startte dit seizoen op donderdag 16 september met een eerste bijeenkomst in een
zaaltje van de Elisakerk. Onder de bezielende leiding
van onze cursusleider vicaris A. Woolderink maakten
de cursisten allereerst kennis met elkaar, alvorens we
inhoudelijk aan de slag gingen. Onze leidraad tijdens alle
cursusavonden was het handboek: YOUCAT, de nieuwe
officiële jongerencatechismus. De volgende onderwerpen zijn dit cursusjaar uitvoerig besproken en uitgediept
aan de hand van de zeer boeiende, ondersteunende
en interessante verhalen van onze bevlogen cursusleider, maar zeker ook van de persoonlijke en soms zelfs
ontroerende inbreng van de cursisten: DEEL1 - De
geloofsbelijdenis(het Credo), DEEL2 – De Sacramenten
9 ju l i t /m v r ijd ag 23 s e pt emb er 2022
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Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie
en DEEL3 – De 10 geboden. Ook werd a.d.h.v. een
uitgereikt overzicht een interessant stukje 2000 Kerkgeschiedenis besproken. Deze cursus werd afgesloten met
een feestelijk tintje op donderdag 30 juni en we kijken
terug op een waardevolle cursus Geloofsverdieping.
Wat mij betreft een echte aanrader voor al diegenen die
op welke wijze dan ook werkzaam zijn in onze parochie
en deze cursus nog niet hebben gevolgd.
Hedwig Moes (Elisaparochie)
Het afgelopen jaar heb ik samen met andere parochianen
van alle kerken in Almelo de geloofsverdiepingscursus bij
Vicaris Woolderink gevolgd. Toen ik eraan begon wist
ik niet wat het precies inhield. Ik was toch gelovig, ging
af en toe naar de kerk, bad thuis elke avond, had zelfs
theologie gestudeerd, dus was dit nodig? Ik dacht echt
dat het voldoende was. Naarmate de cursus vorderde
bleek dat ik toch nog een stuk miste, en wel de basis
van het geloof, namelijk de liefde voor God en dat je
op hem kunt vertrouwen in alle omstandigheden. Ik kan
iedereen die meer over geloven willen weten de cursus
aanraden, het verrijkt je.

Frederik Bonte
Mijn naam is Frederik Bonte en ik voel mij thuis in een
protestante pinkstergemeente. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik toch mee mocht doen met de geloofsverdiepingscursus in de Elisakerk. Het is zo waardevol om
samen met andere christenen het gesprek aan te gaan
over wat wij nou precies geloven, waarom bepaalde
handelingen gedaan worden, en de betekenis daar
achter. Niet alleen voor mij als niet katholiek, maar ook
voor mijn mede cursisten waren onze gesprekken een
ontzettende eye-opener. Ik kan het iedereen (protestant of katholiek) aanraden om de volgende keer deel
te nemen.
Marcel Bossink (koorlid Elisakerk)
Vorig jaar zijn we gestart met onze bijeenkomsten ten
behoeve van de geloofsverdieping. Voor mij was dit ook
gelijk catechese. Het was voor mij een openbaring en
heeft mij veel geleerd over het geloof en de katholieke
kerk. Soms zoeken we naar verdieping van ons geloof en
ik kan het daarom iedereen aanbevelen.

Verslag paaskaars “maken” 12 april 2022
Op dinsdagavond 12 april, hebben 16 mensen in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek een paaskaars naar eigen idee versierd met gekleurde was. Voordat we
ermee begonnen, gaf Bea ons uitleg over de betekenis van verschillende symbolen
die op de grote paaskaars in de kerk gebruikt worden. Dat was interessant om te
horen, maar om dat in dit verslag erbij te gebruiken zal teveel worden.
Op de tafels lagen allemaal voorbeelden op papier die we op de

was konden leggen, en deze moesten we met een potlood overtrek-

Een klein berichtje van een grote groep
misdienaars en acolieten!
Wij hebben de verheugende mededeling dat de groep misdienaars en acolieten van onze parochie op dit moment uit maar
liefst 20 acolieten en 26 misdienaars bestaat!!!
Wij, als parochie, voelen ons zeer gezegend met zo’n
grote groep meiden/vrouwen/jongens/mannen die zich
elke week weer inzetten tijdens de Eucharistievieringen
in het weekend en bij uitvaatvieringen.
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ken en daarbij wat harder drukken
zodat de afdruk goed zichtbaar zou
zijn op de was. Daarna met een
mesje de overgetrokken afbeelding
heel voorzichtig uitsnijden, even
warmen in je handen en dan kan het
op de kaars gelegd worden. Heel
voorzichtig de was op de kaars
aandrukken, en dan verder met de
volgende afbeelding die je op de
kaars wil maken.
Dit is zeker de moeite waard om
een keer, of wellicht vaker aan mee
te doen. Zoals jullie op de foto’s
kunnen zien, zijn de kaarsen allemaal erg mooi geworden.
En het was ook een heel gezellige
avond.
Veronique en Anita Meupelenberg
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Een verslagje van de Eerste Heilige Communie 24 april 2022
prachtig ondersteund door The
Lord’s Choir, waar we ze elke keer
weer zeer dankbaar voor zijn. Dit
alles met elkaar maakte dat het
een mooie viering was waar we
met dankbaarheid op terug kunnen
kijken.

De voorbereiding
Op 19 februari zijn we begonnen
met de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communieviering.
We hebben ze veel verhalen over
Jezus verteld en ook veel verhalen
die Jezus zelf aan de mensen vertelde. Vooral de verhalen van De
Verloren Zoon en Het Verloren
Schaap maakten veel indruk.
En tijdens de bijeenkomsten merkte
ik dat de kinderen zelf ook al een
heleboel wisten. Daardoor was het
ook mogelijk om er samen met de
kinderen over in gesprek te gaan.
Ook stond er de puzzeltocht “Ontdek de basiliek” op het programma.
Via deze puzzeltocht hebben de
kinderen kennis gemaakt met de
kerk. De puzzeltocht die niet alleen
voor de kinderen leuk was, maar
ook de ouders hebben veel geleerd
en nieuwe dingen gehoord.
Sacrament van Vergeving
Wat sinds een paar jaar ook in het
programma van de voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie zit,
is het Sacrament van de Vergeving.
Vicaris Woolderink heeft de kinderen uitgelegd dat niemand zonder
fouten is en dat het mooi is dat je
van God altijd vergeving kunt krijgen, als jij oprechte spijt hebt.
Vaak zien we wel wat er niet goed
gaat bij een ander, maar bij onszelf
weten we het eigenlijk niet zo goed
te benoemen. De kinderen werd
gevraagd om goed na te denken wat
er eigenlijk wel beter had gekund.
Door middel van een korte viering,

hebben de kinderen het Sacrament
van Vergeving ontvangen.
Het was heel mooi om te zien dat
ze vooraf toch wel erg zenuwachtig
en met gespannen gezichtjes naar
vicaris Woolderink liepen voor het
biechtgesprek en dat ze allemaal
met een grote glimlach terug kwamen nadat ze het Sacrament van
Vergeving hadden ontvangen.
Ze vonden het allemaal een bijzondere ervaring.
De Eerste Heilige
Communieviering
En op 24 april was het dan zover, de
Eerste Heilige Communieviering.
De kinderen zagen er allemaal
prachtig uit en hadden ook veel zin
in deze bijzondere dag. Tijdens de
viering hebben de kinderen mee
gedaan met allerlei verschillende
taken, zoals: lezen, gaven aandragen en bloemen brengen naar
Maria. En de viering werd muzikaal

Ik vond het een hele gezellige, fijne
en goede tijd met de kinderen, het
is altijd weer heel mooi om de kinderen over Jezus en God te mogen
vertellen. Ook heb ik gemerkt dat
er regelmatig een speelafspraak gemaakt is. Ik hoop dat deze kinderen
nog lang vrienden zullen blijven!
Mooi is ook dat er zich 9 kinderen
hebben opgegeven om misdienaar
te willen zijn. Een reactie van 1 van
de kinderen was: “Ik vind het fijn
om naar de kerk te gaan, daarom
wil ik ook graag dienen.”
Speciale dank aan Michel Letteboer
van de werkgroep, aan Johan van
Dijk die alle foto’s heeft gemaakt en
niet in laatste plaats aan de ouders
die op de verschillende momenten
hebben geholpen bij de voorbereidingen en het versieren van de kerk.
Met hartelijke groet mede namens
vicaris Woolderink en de werkgroep,
Bea Oude Mulders
Medewerkster Parochiecatechese

Kinderwoorddienst
Sinds de Pasen vieren we wekelijks de kinderwoorddienst in de dagkapel van
de Sint Georgiusbasiliek. Week in week uit kunnen we terug kijken op een
geweldige viering samen met de kinderen. Samen bidden, luisteren naar het
woord van God en daarna praten hierover. En natuurlijk creatief bezig zijn
wanneer er tijd voor is. Wij hopen dan ook allemaal dat we de komende tijd
deze mooie vieringen kunnen blijven voortzetten met alle aanwezige kinderen.
Emma, namens de werkgroep kinderwoorddienst
Tijdens de zomervakantie van 17 juli t/m 28 augustus is er zondags géén kinderwoorddienst. Op zondag 4 september gaan we hiermee weer beginnen.
9 ju l i t /m v r ijd ag 23 s e pt emb er 2022
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Mooie getuigenis van ouders en een dopeling, die een
week na haar doopsel haar Eerste Heilige Communie heeft
ontvangen:
De dag van de doop is een dag waarop Ashley en wij lang hebben gewacht. Ashley is een meisje dat veel heeft mee gemaakt in haar leven
en
geengeloof
heeft
mee
gekregen.
Op 7 jarige leeftijd begon ze dichter bij God en de
kerk te komen. Na verloop van tijd stelde Ashley de vraag: “Mag ik ook gedoopt worden?”
Ik als pleegmoeder van haar was dol gelukkig.
En de dag is aangebroken vol van spanning en ook geluk. Ashley beantwoorde de vraag waarom ze gedoopt wil worden: “Omdat ik een kind van God wil zijn”.
Hoe keek Ashley zelf naar de dag terug. .. ”ik was erg nerveus, maar het was de mooiste dag van mij leven,
omdat ik voelde dat ik een stap dichter bij God ben gekomen”. En wij als pleegouders zijn trots en gelukkig dat we Ashley mogen helpen op weg naar God.
Ashley, laat Jezus jou zegenen en leiden, en laat Maria onze Moeder jou onder Haar hoede nemen.
Malgorzata en Martin

Een berichtje over de voorbereiding op het Vormsel van
25 juni 2022
Op het moment van schrijven zijn er 6 kinderen volop bezig met de voorbereiding
op het Vormsel. Het is een leuke groep kinderen, die elkaar in het begin niet
kenden. Maar na verschillende bijeenkomsten merk je dat ze niet alleen steeds
meer leren over de Heilige Geest, maar ook dat ze elkaar steeds beter leren kennen. Ze leren over (de komst van) de Heilige Geest en ontdekken dat ook Jezus
kracht haalt bij de Heilige Geest! We hebben verschillende verhalen van het leven
van Jezus behandeld en de film “Road to Emmaus” gekeken.
Ze hebben verschillende thuisopdrachten gekregen om samen met
hun ouders over na te denken:
- Het tekenen van je Levensweg, en
daarbij ontdekken dat God ook
met je meetrekt;
- Denk na over jouw droom voor
een wereld, lijkend op het rijk van
God;
- Welke talenten heb jij van God gekregen en hoe kan jij ze inzetten,
hoe kan jij je “steentje bijdragen”;
- Verschillende verhalen lezen over
de Heilige Geest en de vragen
daarover beantwoorden;
En ze hebben kennis gemaakt met
12

de tienergroep M25. Enkele van de
kinderen zijn ook van plan om zich
bij deze groep aan te sluiten.
Ook zijn we nog op bezoek geweest bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. Hieronder leest
u een kort verslagje van een van de
vormelingen bij het bezoek:
Het was leuk bij de zusters en het
was ook mooi dat we veel informatie
over St. Franciscus kregen. In een film
(“Brother sun and sister Moon”) hebben we geleerd hoe hij eerst leefde
met zijn vader en moeder, met heel
veel luxe. Maar hij ontdekt dat dat he-
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lemaal niet belangrijk is en hij laat zijn
familie en luxe leven achter voor God,
daar ben ik heel erg van onder de
indruk. We hebben ook veel gezellige
dingen gedaan zoals het dansen en
zingen van nummers, we kregen ook
een rondleiding van het klooster. Na
de tijd kregen we een broodje kroket.
Vriendelijke groet Samantha.
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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen,
tieners en jongeren
Omdat het de komende tijd zomervakantie is, zijn er in juli en augustus geen vieringen en activiteiten voor de kinderen,
tieners en jongeren. Na de zomervakantie begint het weer.
Datum en tijd
Viering / activiteit
Zondag 4 september
Kinderwoorddienst
11.00 uur		

Plaats
Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Maandag 5 september
Tienergroep M25
20.00 uur 		

Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek

Zondag 11 september
Kinderwoorddienst
11.00 uur		

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Vrijdag 16 september
20.00 uur

Jongerenbijeenkomst
Young Faith

Pastorie St. Georgiusbasiliek

Zondag 18 september
Kinderwoorddienst
11.00 uur		

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 25 september
Kinderwoorddienst
11.00 uur		

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

Zondag 25 september
Vanaf 11.00 uur

MISDIENAARSDAG VOOR ALLE
Starten met de H. Mis in de
MISDIENAARS EN ACOLIETEN
basiliek met aansluitend 			
VAN ONZE PAROCHIE!!!		activiteit.

Zondag 2 oktober
Kinderwoorddienst
11.00 uur		
Kinderwoorddienst
Aan het begin van de Eucharistieviering worden
de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de
dagkapel, waar we met hen over het Evangelie
van de zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal
op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen weer terug in de kerk naar hun ouders.
Contactpersoon: Bea Oude Mulders,
tel. 06- 10 79 30 62; catechese@stjorisparochie.nl
Tienergroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk
25: de werken van barmhartigheid)
Na het Vormsel kan je meedoen met de activiteiten van de tienergroep M25. Dit is een
leuke, gezellige en enthousiaste groep jongens
en meiden, die op een actieve manier met elkaar aan de
slag gaan met vragen over geloof en leven, die kinderen
van jouw leeftijd bezighouden.

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

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

Contactpersoon: Annette ter Ellen,
tel: 06 – 22 22 54 46; diaconie@stjorisparochie.nl
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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 LinssenCanters (06 51978917)

Exploitatie overzicht 2021
In een onlangs gehouden vergadering van
het parochiebestuur zijn de (verkorte)
jaarcijfers over 2021 vastgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande
uit de heren H.G.J Nijbijvank en R.G.A.
Schrijven.
Het parochiebestuur wil geïnteresseerde
parochianen in staat stellen om toelichting
op de jaarcijfers te krijgen. Hiertoe zal in
september een informatieavond worden
gehouden. De datum zal via het weekbericht en de website bekend worden
gemaakt.
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Van de Tiener/M25 groep
In de afgelopen maanden hebben we met de Tienergroep
mooie activiteiten gehad; ze
waren ook prima verzorgd.
Alles stond in het teken
van dienstbaarheid voor
onze medemens. 15 April
hebben we samen de kinderkruisweg verzorgd waarbij
de tieners veel voor hun rekening
hebben genomen; het werd een goed verzorgde viering
waarbij veel kinderen aanwezig waren, mooi om te zien
en perspectief voor de toekomst. Ook spreek ik mijn
dank uit aan de leden van het koor van de St. Jozefkerk
die de liederen voor hun rekening hebben genomen
tijdens de kinderkruisweg.
Zaterdag 16 april hebben we voor het 6e jaar het fruitmandjesproject gehouden; dit project is zo waardevol
dat we het niet kunnen missen. De tieners helpen zelf
mee met het verzorgen van de bakjes en gaan dan op
pad om per fiets de mandjes te bezorgen bij hun medeparochianen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Bij terugkomst in de pastorie wordt er geëvalueerd hoe
het allemaal gelopen is. Er zijn altijd mooie reacties van
de ontvangers…en daardoor weet je dat het goed zit.
Het is een mooi project om te doen en net zoals vorig

jaar is ook dit jaar een en ander weer gesponsord door
de fruithandelaar Hans Wesselink, waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.

Dan hebben op 22 april een interview gehad met de jury
van de Ariensprijs waarvoor we zijn genomineerd. Er
werd ons gevraagd wat we allemaal doen. De tieners
hebben alles zelf verwoord en laten zien wat onze achtergrond is. In de maand mei is de jury bij elkaar geweest
en binnenkort krijgen we het verslag en kan iedereen op
ons stemmen voor de publieksprijs. Mochten we een
prijs winnen dan gaan we goed nadenken wat we gaan
doen, we hebben al enkele opties wat het gaat worden,
in het volgende Noorderlicht komen we hier op terug.
En voor het stemmen houdt u de website, onze
facebookpagina`s M25 St Joris en de St Jorisparochie
in de gaten. Uiteraard komt ook een en ander op het
weekbericht. Zaterdag 22 oktober gaan we naar Deventer voor de feestelijke uitreiking van alle prijzen.
Wij wensen u een fijne vakantie en tot in September
want dan beginnen we weer.
Hartelijke groeten,
Tiener/M25 groep St. Jorisparochie.

Even op de hoogte houden
Hoewel het alweer even geleden is dat we van
ons hebben laten horen, heeft Young Faith
absoluut niet stilgezeten. Tijd om even te laten
weten waar de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest!
13 mei jongstleden zijn we weer met een aantal bijeengekomen om elkaar te ontmoeten. Deze keer stond

de avond in het teken van ons favoriete verhaal uit de
Bijbel. We zijn begonnen met een korte quiz over de
Bijbel waardoor we weer veel nieuwe kennis en feitjes
hebben opgedaan. Wist u bijvoorbeeld dat we helemaal
niet weten hoe de vrouw van Noach heet? Haar naam
wordt in de Bijbel niet genoemd. En wist u dat Psalm 119
het langste Psalm is?
Na de opwarming in de vorm van een korte quiz,
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was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan over ons
favoriete verhaal uit de Bijbel. Aan de hand van een
aantal vooraf opgestelde vragen en opdrachten hebben
we van elkaar ontdekt wat ons favoriete verhaal is en
waarom. We hebben het erover gehad welke lessen we
mee kunnen nemen uit de verschillende verhalen en wat
we toe kunnen passen in ons dagelijks leven. Het was
erg leuk om te zien dat bijna iedereen een ander Bijbelverhaal had uitgekozen. Hierdoor konden we uitgebreid
met elkaar in gesprek over de verschillende verhalen en
zijn we weer vol goede ideeën en inspiratie terug naar
huis gegaan.
Uiteraard was er tussen de verschillende onderdelen
ook tijd om even met elkaar bij te kletsen en te genieten
van een hapje, een drankje en wat gezelligheid. We hebben het met elkaar gehad over de komende parochiezondag, een feestelijke dag waarop we u graag hopen te
zien en te ontmoeten.
En nog een ontzettend leuk weetje om met u te delen!
Zoals u misschien wel weet vinden de Wereld Jongeren Dagen in de zomer van 2023 plaats in Lissabon.
Als voorbereiding hierop zal in het komende najaar
het Nederlands Wereldjongerenkruis een tour maken

door Nederland. Vanuit het Aartsbisdom is Young Faith
benaderd om te kijken hoe wij bij kunnen dragen aan
dit fantastische evenement en misschien kunnen we het
kruis zelfs in Almelo ontvangen! We zijn op dit moment
druk in overleg met de organisatie om te kijken wat de
mogelijkheden zijn. Uiteraard houden we jullie op de
hoogte van onze vorderingen!
Young Faith is altijd op zoek naar jongeren die zich bij
ons aan willen sluiten. Dus bent u tussen de 16 en 30
jaar en bent u enthousiast? Of kent u iemand die zich
graag bij ons zou willen aansluiten? Kom vooral eens
langs op één van onze volgende bijeenkomsten op:
- 1 juli 2022;
- 16 september 2022;
- 25 november 2022.
Voor vragen, informatie, een aanmelding of andere
belangrijke zaken kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon (Laura Hagen: 06-39 36 22 58). Graag
tot snel!
Met vriendelijke groeten,
Jongerengroep Young Faith

Speciaal voor jou
Wees niet wanhopig als de hemel lijkt gesloten,
als je van ieder mens verlaten bent.
Als je je hoofd zó dikwijls hebt gestoten
dat je geen blijdschap en geen vreugd meer kent.
Als je verwart bent in de leugen, het bedrog:
God is er toch? God is er toch?
Denk aan je doop. Toen heeft de Heer gesproken:
“Je bent mijn kind”. En of je wilt of niet,
al heb je elke dag je woord gebroken,
toch breek Ik mijn belofte aan jou niet.
Ik zei het toen, Ik zeg het nu en nog:
“Ik ben er toch? Ik ben er toch?”
Ik ben er altijd. Maar je moet mij zoeken.
Ik zal je horen, voor je roept tot Mij;
Maar roep dan ook. Al lijkt je bidden vloeken,
Ik hoor je stem. Ik kom en maak je vrij.
Al is er niets, dat in je voordeel pleit,
mijn kind, Ik ben er toch. Voor jou. Altijd.
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St.- G eorg ius
Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49,
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Agenda

St.-Georgiusbasiliek
Bank
Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek
Almelo.
Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek
Rabobank: NL14RABO0102100160
ING: NL45INGB0001851716
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.

Maandag 11 juli, 9.00 uur
Sjors creagroep
Maandag 25 juli, 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 25 augustus, 19.00 uur
Bestuursvergadering
Maandag 29 augustus, 10.00 uur
Redactievergadering
Zondag 4 september 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Maandag 12 september, 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 15 september, 19.00 uur
Bestuursvergadering

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

Een feestelijke middag met het St. Georgiusbasiliekkoor
Dit jaar was 1 mei de eerste zondag van de maand mei.
Vanouds is dit de zondag waarop het St. Georgiusbasiliekkoor een koorreisje houdt. Er wordt dan in een kerk
elders in het land bij een Heilige Mis gezongen.
Door de corona-pericelen was het dit jaar niet mogelijk
een koorreisje te organiseren. Daarom is besloten om
een gezellige middag te houden in het Maatveld aan het
Tusveld.

Voorzitter Herman Holtkamp opende de middag en
heette een ieder van harte welkom, in het bijzonder de
koorleden van wie afscheid werd genomen. Dit waren
Lies Kohnhorst, Hermien Schasfoort en Anneke en
Henk Ribbert. Anneke en Henk Ribbert konden helaas
vanwege gezondheidsproblemen niet in persoon aanwezig zijn.
Ook werd Paulien Nijhuis bedankt voor haar jarenlange
9 ju l i t /m v r ijd ag 23 s e pt emb er 2022
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St.- G eorg ius / Vrijw illigers
bestuurswerkzaamheden. Zij werden door onze voorzitter toegesproken en aan ieder van hen werd een bos
bloemen uitgereikt.
Er waren in 2020 en 2021 vijf koorleden die jubileerden.
Door de corona was het niet mogelijk om hen op de
gebruikelijke dag, de zondag in november waarop het
Ceciliafeest wordt gevierd, te eren. In 2020 jubileerden
Jan Rikhof en Frans ten Broeke voor 60- respectievelijk
70 jaar koorlidmaatschap. Frans ten Broeke kon helaas
niet aanwezig zijn. Zijn onderscheiding zal op een later
tijdstip worden uitgereikt.
In 2021 jubileerden onze organist Gerrolt Droogsma en

koorleden Ria Stevens en Johan Reinerink voor hun 25
jarig, 40 en 65 jarig koorlidmaatschap.
Zij werden allen door voorzitter Herman Holtkamp
toegesproken vanwege hun verdiensten voor de Katholieke kerkmuziek, tentoongesteld binnen ons kerkkoor.
Zij kregen door de voorzitter de eretekens opgespeld.
Ook zij kregen elke een bos bloemen uitgereikt.
Er stond daarna een heerlijk warm- en koud buffet voor
ons klaar. Wij kunnen terugkijken op een geweldig gezellige middag.
Harry Altena

Onzichtbaar, maar onmisbaar!
Het zal u niet onbekend zijn dat veel werk in de parochie door vrijwilligers gedaan
wordt. Zonder hen zouden we als parochiegemeenschap niet kunnen bestaan.
Sommige vrijwilligers zijn zichtbaar
zoals de misdienaars, lectoren,
koorleden en kosters. Anderen
doen hun werk meer op de achtergrond, maar zijn niet minder
belangrijk.

Gerard met zijn achtergrond als
smid meer dan welkom. De karweigroep realiseerde o.a. de dagkapel,
vervanging van tegels in de kerk,
en plexiglas voor de gebrandschilderde ramen.

Op deze plek willen we aandacht
besteden aan twee vrijwilligers, die
al jarenlang binnen de St.-Georgiuslocatie actief zijn. Gerard Hilgerink
is zo iemand.

Maar in de basiliek is veel mooi
smeedwerk van Gerard te zien:
het hekwerk van Mariakapel en
aula, de twaalf apostelkruisjes aan
de zijwanden en de standaards
van de eretekenen van de basiliek.
Maar ook nu verzet hij nog steeds
veel werk. Zo repareert Gerard
samen met Herman Oude Breuil
het hekwerk rondom de tuin van
de basiliek. Herman is de man van
de houtbewerking en heeft bijvoor-

Na zijn 1e communie begin vijftiger
jaren was hij 10 jaar misdienaar.
Eind jaren 70 werd op initiatief van
pastoor W .Engelen een “karweigroep” opgericht onder leiding van
de heer B. Hulshof sr. Hierin was

Gerard in werkplaats naast Mariakapel
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beeld een opslagruimte gemaakt
achter in de kerk t.b.v. kaarsen en
kazuifels. Tevens is Herman actief in
de tuinploeg, en levert op diverse
fronten een bijdrage, zoals bij het
maken van een kerststal, inrichting
van het columbarium en het uitvoeren van talloze grote en kleine reparaties. Uit het feit dat deze heren
al zoveel jaren deze taken uitvoeren
blijkt, dat ze zowel veel voldoening
aan hun werk beleven als ook aan de
contacten met andere vrijwilligers.
Vrijwilliger worden ook iets voor u?
Denkt u: wat kan ik nu bijdragen? Bedenk dat ieder zijn kwaliteiten heeft.
De een is graag bezig met zijn handen
en zou bijvoorbeeld bij tuinonderhoud
willen helpen, een ander is bereid
het parochieblad rond te brengen, of
wil een paar keer per jaar het koper
poetsen, of een bezoek brengen aan
parochianen; met een goede stem is
het koor een optie. Ook zijn in parochiebestuur en locatieraden regelmatig vacatures.
Hoe maakt u kenbaar dat u ook wel
iets voor uw parochiegemeenschap
wilt doen? Dat kan via de gastvrouwen (zie daarvoor de openingstijden
van de locatie), of stuur een mail naar
secretariaat@stjorisparochie.nl
en geef aan waar uw interesse
naar uitgaat en welke locatie uw
voorkeur heeft: Georgius of Jozef.

ASt.lgemeen
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

St.-Jozefkerk
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
21.45 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
Bloemengroep
Elke vrijdag wordt
de kerk van
verse bloemen
voorzien
Ziekenhuis bezoek
Opgave bij de gastvrouwen in ’t Saam of bij
het secretariaat.

Afscheid van Ben Snijders en Jans Meupelenberg
Dinsdagavond, 28 mei, hebben na afloop van de mis afscheid genomen van Ben Snijders en Jans Meupelenberg als
beheerders van onze aula. Ook waren ze lange tijd koster
bij de uitvaarten vanuit onze St. Jozefkerk en bij de avondwakes. Ook waren ze beschikbaar bij bezoek van de familie
aan de aula.
Ben Snijders was vanaf het begin dat de aula in het jaar
2000 opengesteld werd een van de zes beheerders; hiervoor is hij vorig jaar onderscheiden met de Willibrordpenning. Het tijdstip waarop de familie het bezoek wilde
brengen was nooit een probleem voor Ben, hij was er altijd
en zorgde ervoor dat alles in de aula piekfijn in orde was.
Er wordt verteld dat Ben, op het moment dat hij in en
om de aula alles keurig in orde maakte, in “gesprek” was
met de overledene. Verder is Ben al een aantal jaren lid
van de kostersgroep voor de zaterdagavondvieringen in
onze parochiekerk en voor de wekelijkse dinsdagavondviering.

Jans Meupelenberg heeft Ben bij de uitvaartverzorging
16 jaar ondersteund. Jans blijft actief als collectant bij
de missen op zaterdagavond. Ze kregen beide een cadeaubon van poelier ten Velde aangeboden en een bos
bloemen. Na afloop van de mis hebben we nog even
koffie gedronken met een plak krentenwegge in 't Saam,
samen met de andere kosters, de leden van de locatieraad en vicaris Woolderink. We zijn beide heren veel
dank verschuldigd.
De locatieraad St. Jozef
9 ju l i t /m v r ijd ag 23 s e pt emb er 2022
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In Memoriam
Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen
die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:
Mevr. Maria Theresia Bekhuis - Eidhof
(Marie)
Geboren op 30 oktober 1930 te Tubbergen
Overleden op 29 maart 2022 te Almelo
De gezongen afscheidsviering was op maandag 04 april
2022 om 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek te Almelo.
Met aansluitend de begrafenis op de R.K. Begraafplaats
te Almelo.
Dhr. Gerardus Bernardus Jozef Kleijssen
(Gerbert Jos)
Geboren op 4 november 1969 te Almelo
Overleden op 7 april 2022 te Almelo
De gezongen afscheidsviering was op woensdag 13 april
2022 om 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek te Almelo.
Met aansluitend de begrafenis op de R.K. Begraafplaats
te Almelo.
Mevr. Petronella Geertruida van de Veerdonk (Nel)
Geboren op 25 januari 1928 te Almelo
Overleden op 5 mei 2022 te Almelo.
De gezongen afscheidsviering was op donderdag 12 mei
2022 om 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek te Almelo.
Met aansluitend de begrafenis op de R.K. Begraafplaats
te Almelo.

Tippie, Neja, Donny, Floris, Dangel, Susie, Pitou, Yesse, allemaal
grote liefdes van onze mam.
Geen mannen zoals je misschien
zult denken, maar haar hondjes.
Haar liefde voor huisdieren liep
als een rode draad door haar leven. Afspraken werden zo nodig
verplaatst, en we moesten op
tijd weer naar huis om de hond
uit te laten, “die kon niet zo lang alleen zijn”, de kat te
voeren of de kippen op stok te helpen. Zo duidelijk als
haar liefde voor haar beestenboel was, het bleek lastiger
voor haar om dat te uiten. Alhoewel ze naar anderen
toe altijd met trots over “haar jongens” sprak, bleek
het uitspreken van “Ik hou van jou” lastig. Dat ze van
ons hield bleek meer uit daden dan uit woorden. Mam
was zorgzaam. Zoals ze jarenlang, na de vele ziekenhuis
opnames, door ons en anderen werd verzorgd zorgde
ze jarenlang voor onze pap. Haar grote liefde. Naast
zorgzaam, was onze mam trots. Een trotse vrouw. Trots
op haar jongens, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en dat mocht iedereen weten. Mam kon goed alles
regelen. En alhoewel ze het daar na het overlijden van
onze vader het eerst enorm moeilijk mee had durfde
ze iedereen om hulp te vragen als dat nodig was. Die
hulp kreeg ze gelukkig. Van buren, vrienden, familie, de
thuiszorg, de zorg in het verzorgingshuis, en soms ook
wild vreemden. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Tot
op het laatst bleef ze vechten. En alhoewel ze in haar
laatste weken haar bed niet meer uit kon komen wilde
ze nog niet gaan. Ze wilde nog zo graag bij ons blijven.
Rust zacht mam.

Dank jullie wel
Dank jullie wel voor alle reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn vader, in de vorm van kaarten, mailtjes, appjes, telefoontjes, bloemen…………Het heeft ons goed gedaan.
Mijn vader is 93 jaar geworden.
De laatste jaren nam zijn fysieke
gezondheid af, maar telkens opnieuw pakte hij het leven weer op.
In de Goede Week gaf hij aan dat hij
graag met ons mee wilde gaan naar
de Paaswake in Ootmarsum. Na
twee sobere jaren konden we dit
jaar gelukkig weer voluit het Paasfeest vieren en mijn vader heeft
ervan genoten, tot ontroerends
toe. Het was zijn laatste kerkgang.
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Na Pasen heeft hij in vertrouwen
en steeds meer in stilte gewacht op
het moment waarop “onze Lieve
Heer”, zoals hij dat zei, hem zou
komen halen. In die laatste weken
heb ik veel steun gehad aan een zin
die ik las in de uitgave over Titus
Brandsma naar aanleiding van zijn
heilig verklaring (deze uitgave ligt
in alle kerken van Lumen Christi),
woorden van Teresa van Avila
die ook Titus Brandsma hebben
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aangesproken: “Laat je door niets
verontrusten, want alles gaat voorbij”. Deze woorden hebben mij de
rust gegeven om erbij te blijven, bij
het niet weten hoe lang nog en hoe
het zou gaan, de rust bij de moeite
van het wachten. “Ik wil alleen nog
maar in de zon zitten”, zei mijn vader in één van zijn laatste weken. Ik
hoop en geloof dat hij nu bij God is,
in zijn licht en warmte.
José van den Bosch PW

I n formatie & i nspiratie

Bezoek Karmelietenklooster en Labyrint Zenderen
Donderdag 18 mei waren de weergoden ons helaas niet
gunstig gezind, maar dankzij het snelle optreden van Bea
Oude Mulders en het meedenken van Frida Koopman van
het Karmelietenklooster in Zenderen, werd er snel een
aangepast programma in elkaar gezet voor twee mooie,
leerzame en inspirerende avonden.
De eerste avond zijn we met 8 dames naar het Karmelietenklooster in Zenderen gereden, waar Frida
Koopman ons welkom heette met koffie/thee en iets
lekkers. Aan de hand van een indrukwekkende power
point presentatie werd uitleg gegeven over het ontstaan
van de Karmelietenorde.
De Karmelieten kennen hun oorsprong op de berg de
Karmel in Israël. Deze berg is verbonden met de profeet
Elia en is lange tijd een verblijfplaats voor kluizenaars geweest, die in navolging van Elia een aan God toegewijd
leven leidden. De uitbeelding van de gekalligrafeerde
leefregel in kruisvorm met een door een cirkel omsloten
ruimte in het midden, maakte indruk. Evenals de rondgang door het klooster, zoals de gangen, de ontvangstruimte en de eetzaal. Heel in de verte hoorden we een
koor repeteren en de klusjesman die nog bezig was met
de verbouwing. Voor ons gevoel qua inrichting een stuk
terug in de tijd, maar het gaf ook iets rustgevends weer.
Frida vertelde ook over haar ervaringen in het klooster en er werden enkele Karmelieten benoemd, zoals
Theresia van Lisieux waarvan een beeld buiten voor het
klooster staat, Johannes van het Kruis en de recent heilig
verklaarde Titus Brandsma. We sloten de avond af met
een uitspraak van Titus Brandsma: “Laat het betere het
goede niet in de weg staan”.

De tweede avond was het gelukkig beter weer en gingen
we met 9 dames en 1 heer weer richting Zenderen. Dit
maal voor een loopmeditatie in het Labyrint in de stiltetuin van het Karmelietenklooster. Bij het klooster ligt een
grote, mooi aangelegde tuin en het vroegere Patersbos.
In de tuin staat een beeld van de Heilige Jozef en het kind
Jezus, een kapel toegewijd aan Maria en een stiltetuin
met Bijbelse planten met daarbinnen een labyrint.
Een labyrint is geen doolhof, maar je vindt er je weg. Je
kunt er de drievoudige weg van een Pelgrim begaan: loslaten, ontvangen en toelaten. Deze loopmeditatie was
voor de meesten van ons een nieuwe ervaring. Het was
mooi weer, de zon scheen nog net door de bomen en
de vogels lieten fluitend van zich horen. Verder was het
stil… na een korte uitleg en voorbereiding, liepen we
het labyrint. Ieder met zijn eigen gevoelens, vragen en
gedachten, over het leven, het er mogen zijn, de dood,
de toekomst. Een vlinder trok de aandacht en fladderde
zelfs mee of ging prominent in het labyrint of op een
mouw zitten; de steen in het midden voelde voor sommigen als energetisch punt. Soms stonden we even stil
en werden we ingehaald of er kwam iemand ons tegemoet, alles in stilte. Na de wandelmeditatie konden
we nog even door het bos en de tuin wandelen om de
mooie beplanting, kapel, beelden en de begraafplaats te
bewonderen. Als afsluiting hebben we onze ervaringen
gedeeld en gingen we een hele mooie beleving rijker
weer naar huis. Met dank aan Bea Oude Mulders, Annette ter Ellen en Frida Koopman.
Jacqueline en Manouk Bevers

Maria Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de
Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op
dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.
Hoogfeest
Maria Tenhemelopneming of Maria
Assumptie wordt in de Katholieke
Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus.
In het Nederlands taalgebied wordt
het feest in de volksmond ook wel
Maria Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder
van Jezus, aan het einde van haar
aardse leven door God in de hemel
werd opgenomen. Spreken van een

hemelvaart is dus minder correct,
omdat Maria niet op eigen kracht
'opsteeg', maar door God aan de
aardse werkelijkheid werd onttrokken.
Dit geloofsgegeven is voor de
Katholieke Kerk zo belangrijk dat
Maria Tenhemelopneming net als
Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/maria-tenhemelopneming
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C olofon

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

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:
5e uitgave: weekend 24/25 september
6e uitgave: weekend 26/27 november
Einddatum aanleveren van kopij:
22 augustus voor de 5e uitgave
24 oktober voor de 6e uitgave.
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum,
niet gegarandeerd.
Website RK- parochie:
www.stjorisparochie.nl
Foto van de omslag:
Icoon San Basilio, San Remo, Italie
Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale
team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden
stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te
worden voorzien van naam en adres.

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

Almelo - tel. 0546-863227 - www.brusche.nl
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Dit paro ch ieblad is mede mogel ijk gema a kt door:

Hier kan
uw advertentie
staan

HOSPITAALWEG 2B
0546 - 821155

7607 TW ALMELO
INFO@ENGBERINK.NL

FA. THEO GOOSSEN

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

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160
7603 AM Almelo

LEENAUTO GRATIS

Tel. 0546 - 86 32 86
9 ju l i t /m v r ijd ag 23 s e pt emb er 2022
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www.indienstvanhetleven.nl

Eddie Schoneveld
Bel (0546) 81 33 34

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

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

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
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