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In deze uitgave:

Brief aan Katholieke gezinnen

Het huwelijk, het gezin, is de hoeksteen van de samenleving,
maar is ook van groot belang voor de Kerk.

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
in de St. Jorisparochie

Onderwerp: Eucharistie. Met de eucharistie worden Christus' lijden en
verrijzenis gevierd.

Aanmelden voor Geloven Nu
Praten over geloof rondom Bijbelverhalen

Aanmelden voor de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel

Altijd weer opnieuw een belangrijke moment in het leven van een kind

Het Wereld Jongeren dagen kruis komt
naar Almelo
Het Wereld Jongeren dagen kruis komt op zaterdag 5 november rond
17 uur aan in de Sint Jozefkerk

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

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 0546
86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig
houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen
€ 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen
op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.
U kunt ook via het mailadres:
secretaris@stjorisparochie.nl of
via secretariaat@stjorisparochie.nl
uw intenties opgeven.
Graag onder vermelding van datum en kerk.
Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RABO0102100071
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef : NL29RABO0102107068
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.
Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.
Kerktaxi
Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht
ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook
al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken
van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het contactadres is voor de:
St.- Georgius en Aaldrinkshoek:
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89
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Extra collecte
1 en 2 oktober
Wereldmissiedag van de kinderen
IBAN NL 14 INGB0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/ d kinderen, Den Haag
22 en 23 oktober
Missiezondag
IBAN NL65 INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
5 en 6 november
Zondag voor de Oecumene
IBAN NL73 INGB000 1087628 t.n.v. Katholieke vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den
Bosch
19 en 20 november
Nationale Jongerencollecte
IBAN NL11 INGB0002784498 t.n.v. SRKK, Utrecht
o.v.v. Jongerencollecte
26 nov. t/m 18 december
Bisschoppelijke Adventsactie
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie,
Den Haag

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.

Personalia

In de St. Georgiusbasiliek zijn op zondag 26 juni
gedoopt:
Daantje (Daantje Isabel) Petersen, geboren op 22
mei 2011 en Babette (Babette Moana) Petersen,
geboren op 11 mei 2014, dochters van Marcel
Petersen en Bregje Verschaeren
Pharrell (Pharrell Elijah Devaux) Joseph, geboren op
17 januari 2022, zoon van Ezra Joseph en Stephanie
Reinerink
Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en
welkom in de St. Jorisparochie.

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.
24 s e pt emb er t /m 25 novemb er 2022
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Liturg ische v ieri ngen
			

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

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 - Parochiezondag

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

28ste Zondag door het jaar
Si iniquitates

Zaterdag 08 oktober 18.30 uur
Zondag 09 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst
Mariaviering

Dinsdag 11 oktober 19.00 uur
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mevr. Anneke van Soesbergen

29ste Zondag door het jaar
Ego clamavi

Zaterdag 15 oktober 18.30 uur
Zondag 16 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

30ste Zondag door het jaar
Laetetur cor

Zaterdag 22 oktober 18.30 uur
Zondag 23 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

31ste Zondag door het jaar
Ne derelinquas me

Zaterdag 29 oktober 18.30 uur
Zondag 30 oktober 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
TLC
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

Hoogfeest van Allerheiligen		
Gaudeamus		
		
		

Dinsdag 01 november 19.00 uur
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Mgr. Woolderink

Allerzielen
Requiem aeternam

Woensdag 2 november 19.30 uur
Eucharistieviering
Dameskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
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Woensdag 2 november 18.00 uur
Eucharistieviering
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
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Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Jozef

St.-Georgius

32ste Zondag door het jaar
Intret oratio mea

Zaterdag 05 november 18.30 uur
Zondag 06 november 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

33ste Zondag door het jaar
Dicit Dominus

Zaterdag 12 november 18.30 uur
Zondag 13 november 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
TLC
Georgiuskoor (Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst
Hoogfeest van Christus Koning
Zaterdag 19 november 18.30 uur
Zondag 20 november 11.00 uur
Dignus est Agnus
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Caeciliaweekend
Jozefkoor (Lat./Ned.)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Patrones van de koristen
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

1ste Zondag van de Advent
Ad te levavi
Begin Liturgisch A-jaar

Zaterdag 26 november 18.30 uur
Zondag 27 november 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Herenkoor (Greg.)
Volkszang (Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

2de Zondag van de Advent
Populus Sion

Zaterdag 03 december 18.30 uur
Zondag 04 december 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Jozefkoor (Ned.)
Georgiuskoor (Lat./Ned.)
Mgr. Woolderink
Mgr. Woolderink
		Kinderwoorddienst

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

Ook kan men de boodschappenmand financieel ondersteunen middels de collectebus of men kan een bedrag
overmaken op: NL 29 RABO 01002159254 t.n.v. Stichting de Boodschappenmand te Almelo.
Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel
veel dank.
Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.

De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze
manier voor om niet verder in de schulden te geraken,
wat de situatie zou kunnen verergeren. Daarom zijn we
in het weekend van 6 en 7 februari weer gestart om de
boodschappenmand in onze kerken te plaatsen.
Dat geldt voor de St.Jozefkerk elke 1e zaterdag van de
maand en voor de Georgiusbasiliek elke 1e zondag van
de maand.
24 s e pt emb er t /m 25 novemb er 2022
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Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Een woord van dank
Al is het inmiddels al geruime tijd geleden - de verschijningsdata om de twee maanden van ons parochieblad maken het
soms lastig om direct bij de actualiteit aan te sluiten – toch
wil ik nog graag met een dankbaar hart terugkijken op de
festiviteiten van de parochiezondag 3 juli.
Het was een stralende dag in vele opzichten. Om te beginnen letterlijk met prachtig weer: onmisbaar voor een
tuinfeest. Maar ook door het samen feestelijk vieren van
drie heugelijke momenten.
Het was immers 120 jaar geleden dat de St.-Georgiuskerk door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Van de
Wetering werd ingewijd. We vierden ook dat “de Sjors”
twaalf en half jaar geleden Basiliek werd en voor mij persoonlijk dat ik mijn 70ste verjaardag samen met u mocht
vieren.
Zoals u misschien wel weet, is mijn familiekring heel
klein, omdat ik geen broers of zussen heb en daardoor
ook geen oom ben geworden van een aantal neefjes en
nichtjes. Dan is het extra fijn wanneer je bepaalde bijzondere dagen in je leven kunt vieren met de mensen uit
onze geloofsgemeenschap. En hoe langer je in een parochie bent, hoe meer je het mag beleven dat het ook iets
gaat krijgen van een grote familie. 22 jaar geleden kwam
ik naar Almelo terug, vanwaar ik in 1972 vertrokken was
om theologie te gaan studeren en om na mijn priesterwijding in het pastoraat werkzaam te zijn in Gennep,
Weert, Gendringen en Maarssen. Toen ik in 2000 weer
in Almelo kwam wonen, heb ik de toenmalige pastoor
Beekman aangeboden om als vrijwilliger assistentie te
verlenen voor de vieringen in de Jozef-, Georgius- en
Pauluskerk. Sindsdien was ik ieder weekend wel present

in twee of soms zelfs drie Eucharistievieringen (er waren
toen nog totaal 6 vieringen in de drie kerken). Negentien
jaar geleden werd ik na het vertrek van pastoor Beekman zijn opvolger en sindsdien hebben we samen heel
wat lief en leed gedeeld. Na zo’n lange tijd groei je in
verbondenheid met velen en dan voel je je dankbaar om
bijzondere momenten in je leven op zo’n hartelijke wijze
met u samen te mogen vieren. Zo’n hoogtepunt was
zeker mijn veertigjarig priesterfeest, drie jaar geleden,
maar nu ook mijn 70ste verjaardag.
Het deed mij goed dat de viering schitterend opgeluisterd werd door zowel het St.-Jozefkoor als het koor van
de Basiliek. En ook de aanwezigheid van parochianen en
bestuursleden uit de Elisaparochie, waarvan ik sinds vorig jaar ook pastoor ben, heb ik bijzonder gewaardeerd.
Heel hartelijk wil ik allen danken voor hun bijdrage aan
deze feestdag. De vrijwilligers, die alles hebben voorbereid om het tuinfeest te doen slagen, want daar komt
toch heel wat bij kijken!
En natuurlijk iedereen voor de hartelijke felicitaties en
de vriendelijke woorden, mondeling of met een kaartje
en voor de vele meegebrachte attenties. Heel bijzonder
was ook het cadeau van het parochiebestuur in de vorm
van een geschilderd portret.
Al met al is het voor mij een onvergetelijk mooie dag
geworden, waarvoor ik u heel dankbaar ben.
In hartelijke verbondenheid,
Vicaris Woolderink

Brief aan Katholieke gezinnen
Broeders en zusters in Christus
Jezus onze Heer,
Op 19 maart 2021
is het Jaar van het
Gezin begonnen. Paus Franciscus
heeft dit jaar uitgeroepen naar
aanleiding van de 5de verjaardag
van de Postsynodale Apostolische
Exhortatie Amoris Laetitia (AL). Dit
weekend sluiten we het Jaar van
het Gezin af met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome.
Een mooi moment om dus even stil
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te staan bij jullie, de gezinnen in de
Kerk.
Het huwelijk, het gezin, is de hoeksteen van de samenleving, maar is
ook van groot belang voor de Kerk.
Jullie, de ouders, zijn de eerste geloofsopvoeders van jullie kinderen.
En jullie kinderen zijn de toekomst
van onze Kerk. Zelfs nu al zijn zij
deel van de Kerk. In de huidige
samenleving wordt het de gezinnen
niet makkelijk gemaakt. De ‘norm’
die velen stellen op het gebied van
seksualiteit, huwelijk en gezin is een
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norm die haaks staat op de leer van
de Kerk, op hoe God het bedacht
en bedoeld heeft. De christelijke
visie op huwelijk en gezin - die van
een volhardende liefde en trouw
die voortvloeit uit en verbonden is
met de onvergankelijke liefde tussen Christus en Zijn Kerk - wordt
steeds minder begrepen, aanvaard
en in praktijk gebracht. De secularisering van de samenleving speelt
daar een grote rol in.
Naast de secularisering is er ook een
grote druk op gezinnen, op echtpa-

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie
ren en kinderen, omdat er zoveel
moet: bijscholing van de ouders,
sport, hobby’s. Er is nog nauwelijks
vrije tijd. Tijd hebben voor het leven thuis, samen als gezin, wordt
bemoeilijkt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit
van de wereld van vandaag waarin
velen er een waanzinnig ritme op
nahouden om te overleven. De samenleving wordt langzaam door en
door individualistisch en dat zien we
ook terug in de gezinnen. Hierdoor
is er nog minder tijd en prioriteit
voor de Kerk en het geloof.
In al deze moeilijkheden voor jullie
in deze tijd, ben ik des te dankbaarder dat er nog gezinnen zijn in onze
Kerk. En jullie zijn er niet alleen, jullie zetten je in en geven het geloof
door aan je kinderen. Dat is het
grootste goed dat je ze mee kan
geven, een ontmoeting met Jezus,
die een Vriend voor ze wil zijn.
De roeping tot het christelijk huwelijk en gezin is geen gemakkelijke
roeping. Het is niet vanzelfsprekend
om door het huwelijk je hele leven
lang voor dezelfde persoon te kiezen, in goede en kwade dagen, in
armoede en rijkdom, in ziekte en
gezondheid. Het is een keuze die
je elke dag weer maakt, met de
genade van Onze Heer, die jullie in
het sacrament van het huwelijk en
in de andere sacramenten hebben
ontvangen. De genade die eigen is
aan het sacrament van het huwelijk
is bestemd om de liefde van de
echtgenoten te vervolmaken en
hun onverbrekelijke eenheid te versterken. De bron van die genade is
natuurlijk Christus. Hij blijft jullie nabij, geeft jullie de kracht om Hem te
volgen door het kruis op te nemen
en weer op te staan wanneer jullie
struikelen. Hij geeft ook kracht om
elkaar te vergeven, elkaars lasten
te dragen, elkaar onderdanig te zijn
uit ontzag voor Christus en elkaar
te beminnen met een bovennatuurlijke, fijngevoelige en vruchtbare
liefde (vlg. CKK 1641-1642). Het is

mooi en goed om hierin ook naar
het voorbeeld te kijken van het
heilig huisgezin van Nazareth; Jezus,
Maria en Jozef. "Het verbond van
liefde en trouw, waarvan de Heilige
Familie van Nazareth leeft, verlicht
het begin dat vormgeeft aan ieder
gezin, en stelt het in staat beter de
wederwaardigheden van het leven en
de geschiedenis onder ogen te zien.
Op dit fundament kan ieder gezin
ondanks zijn zwakheid een licht in de
duisternis van de wereld worden” (AL
66). Ook Maria en Jozef moesten
elke dag opnieuw weer voor elkaar
kiezen en dat zullen ze ook niet
altijd makkelijk hebben gevonden.
Ook zij hadden die genade van het
sacrament nodig.
De genade van het sacrament is
er natuurlijk niet alleen voor de
ouders, maar voor het hele gezin.
Het gezin heeft een bijzondere
waarde in de Kerk, omdat het gezin
een beeld van God is die “in zijn
diepste mysterie geen eenzaamheid
is, maar een gezin, daar Hij in zijn
wezen vaderschap, zoonschap en
het wezen van het gezin, dat liefde
is, heeft” (AL 71). Het gezin is ook
een beeld van het geheim van de
eenheid en vruchtbare liefde tussen
Christus en de Kerk en krijgt daarmee de prachtige naam van ‘huiskerk’. Een plek waar men liefde en
gemeenschap kent en die openstaat
voor anderen. In elk christelijk gezin
zou je zo de verschillende aspecten
van de Kerk moeten tegenkomen.
Het gezin moet dan ook, zoals de
Kerk, een ruimte zijn waarbinnen
het Evangelie wordt doorgegeven
en van waar het Evangelie uitstraalt. Het zien van gezinnen waar
dit gebeurt vervult mij, en met mij
de hele Kerk, met grote vreugde.
Dankzij jullie, die trouw blijven aan
het onderricht van het Evangelie,
wordt de schoonheid van het onontbindbare en voor altijd trouwe
huwelijk geloofwaardig gemaakt.
De Kerk is een gezin van gezinnen
en ze wordt verrijkt door het leven
van al deze huiskerken.

Het gezin is de eerste school voor
het christelijk leven, een “leerschool voor een rijkere ontplooiing
van de menselijkheid” (Gaudium et
Spes 52). In het gezin leert men de
deugden. Kinderen leren om samen
te spelen en te leven, ze leren om te
delen met elkaar, om naar elkaar te
luisteren en hun beurt af te wachten. Ze leren om geduldig te zijn
en om te vergeven wanneer hen
pijn is aangedaan. Ze leren ook om
vergeving te vragen als zij zelf iets
verkeerds hebben gedaan, hierdoor
leren ze de nederigheid. Ze leren
om dienstbaar te zijn en te helpen
met taken in het huishouden. Ze
leren offertjes te brengen voor het
goed van de ander en zo leren ze
om zichzelf te geven. Al deze dingen
kosten tijd, inspanning en moeite,
van ieder lid van het gezin. Ik wil
jullie op het hart drukken om hier
bewust van te zijn, maar om er ook
niet te groot over te denken. Het
zijn juist de kleine dingen die kinderen zien en onthouden. Het zijn de
kleine gebaren, de kleine tekenen
van liefde en trouw die een grote
impact hebben. Zo ook met het
doorgeven van het geloof, van het
Evangelie. Kinderen zien alles. Een
kruisteken voor de maaltijd, een blik
op het kruis dat in de woonkamer
hangt of een kaarsje of bloemen bij
of een handkus naar een beeld van
Maria, onze Moeder. Ze zien de
inspanning die jullie doen om zondag samen naar de H. Mis te gaan
en daar zien ze de eerbied die jullie
tonen voor Jezus in de Eucharistie.
Ze zien dat het soms moeilijk is om
tijd te maken voor God, maar ze
zien jullie het steeds weer opnieuw
proberen. Ze zien volharding in het
gebed en volharding in het geloof.
Weet jullie daarin ook gesterkt
door mijn gebed en nogmaals, door
de genade van Onze Lieve Heer.
In ons Aartsbisdom Utrecht heeft
het onderwerp huwelijk en gezin
een belangrijke plaats. Ik ben blij
met de mooie initiatieven die zich
de afgelopen jaren in het Aartsbis-
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dom ontwikkeld hebben. In een
aantal parochies zijn er gezins- of
familiezondagen van start gegaan.
Een mooie gelegenheid om met het
hele gezin samen te komen in de
Eucharistie om daarna, op ieders
niveau, de verdieping te zoeken in
de catechese. Het is zeer belangrijk dat gezinnen samen het geloof
kunnen verdiepen, niet alleen met
elkaar, maar ook met andere gezinnen. Voor kinderen is het fijn
om het geloof te kunnen delen
met leeftijdsgenoten. En voor de
ouders is het heel waardevol om
ervaringen uit te wisselen. Door
deze gezinscatechese kunnen gezinnen bewust worden van hun
roeping en hun zending. Als een
gezin zich van die zending bewust
is, evangeliseren alle leden en alle
leden worden erdoor geëvangeliseerd. Een dergelijk gezin wordt
ook evangeliserend naar andere
gezinnen en naar het milieu waarin
het staat (Evangelii Nuntiandi 71).
Zo zet het gezin zich gezamenlijk
in voor geloofsoverdracht en gaan
ze samen op weg naar heiligheid. In
het diocesaan synodeverslag komt
ook duidelijk de roep naar meer en
betere catechese naar voren. Het is
niet meer vanzelfsprekend om over
het geloof te praten of te weten
hoe je dat moet doen. Ik hoop dat

jullie daarin steun en bemoediging
vinden in jullie parochies of andere
plekken waar jullie komen om het
geloof te vieren en de verdiepen.
Ik wil jullie op het hart drukken dat
jullie altijd welkom zijn in de kerk.
Wees niet bang om met je kinderen te komen, ook als ze soms wat
geluid maken of moeilijk stil kunnen
zitten. Wees niet bang om je daar
ook over uit te spreken als een
situatie daar om vraagt. Wees niet
bang om in de parochie te vragen
om catechese of geloofsverdieping
voor jezelf of je kinderen. Wees
ook niet bang om met eigen initiatieven te komen of zelf thuis iets te
organiseren. De Kerk wil er voor
jullie zijn, ze heeft jullie nodig en ze
wil jullie van harte ondersteunen en
begeleiden op jullie gezamenlijke
weg naar heiligheid.
Graag sluit ik af met het gebed tot
de Heilige Familie waarmee paus
Franciscus zijn Exhortatie Amoris
Laetitia ook afsluit:
“Jezus, Maria en Jozef,
in u zien wij
de schittering van de ware liefde,
aan u vertrouwen wij ons vol vertrouwen toe.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook onze gezinnen
tot plaatsen van gemeenschap en
cenakels van gebed,
tot authentieke scholen van het
Evangelie
en tot kleine huiskerken.
Heilige Familie van Nazareth,
laten er in het gezin nooit
geweldsincidenten, uitsluiting en
verdeeldheid zijn,
moge ieder die gewond of gechoqueerd is,
snel worden getroost en genezen.
Heilige Familie van Nazareth,
maak dat wij allen ons bewust worden
van het heilig en onschendbaar karakter van het gezin,
van zijn schoonheid in Gods plan.
Jezus, Maria en Jozef,
verhoor ons en aanvaard onze
smeekbede.
Amen.”
Utrecht, 22 juni 2022

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,
Aartsbisschop van Utrecht

Uitnodiging wandeling in oktober, mariamaand
Op zondag 16 oktober organiseren wij een wandeling rondom het thema “Maria”.
Om 13.30 uur willen starten met een kop koffie/thee in
de pastorie van de St. Georgiusbasiliek. Om 14.00 uur
start de wandeling.
Het is de bedoeling om via het Almelo-Nordhornkanaal naar de nieuwe Mariakapel aan
de Almeloseweg (in de richting van de Mariaparochie) te wandelen. Vervolgens
wandelen we naar de Mariakapel
van de St. Jozefkerk en eindigen
we in de Mariakapel van de St.
Georgiusbasiliek.
En sluiten we de middag af met een
broodje kroket in de pastorie.
10
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De wandeling is ongeveer 8 kilometer en is eventueel
ook geschikt voor een scootmobiel.
Voor de onkosten vragen een bijdrage van 5 euro p.p.
Opgave voor deelname uiterlijk woensdag 12 oktober
Dit kan bij:
Bea Oude Mulders,
catechese@stjorisparochie.nl
tel. 06-10793062
Annette ter Ellen,
diaconie@stjorisparochie.nl
tel: 06-22225446

Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2023
De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks
terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van
het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus.
Vanaf dat uw kind in groep 4 zit,
mag het de Eerste Heilige Communie gaan doen; en vanaf dat moment mag uw kind in alle vieringen
de Heilige Communie ontvangen.
De voorbereiding vindt plaats in
ongeveer 8 catechese-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen
voornamelijk op zaterdagmiddag
plaatsvinden. Daarnaast is er een
puzzeltocht in de kerk en een presentatieviering; dezen zijn aansluitend aan de Eucharistieviering op
zondag. Tijdens de bijeenkomsten
werken we in het doe-boekje “Ik
vier met Jezus”. Ook krijgen de

kinderen huiswerk mee om samen
met de ouders te doen. Zo blijft
u als ouder ook betrokken bij de
voorbereiding.
U kunt uw kind aanmelden bij het
secretariaat van de Sint Jorisparochie, e-mail:
secretariaat@stjorisparochie.nl

De Eerste Heilige Communieviering zal plaatsvinden op 16 april
2023
Met vriendelijke groet,
Namens Werkgroep Eerste Communie en pastoraal team van de
Sint Jorisparochie ,
Bea Oude Mulders
catechese@stjorisparochie.nl
Telefoon: 06 - 10793062

Na de aanmelding ontvangt u per
mail een aanmeldingsformulier.
De voorbereiding op de Eerste H.
Communieviering zal starten in
februari 2023

Aanmelding voorbereiding heilig vormsel 2023
Veel jongeren vragen zich af: waarom zou ik mijn Vormsel
doen? Voor tieners, en ook voor ouders, is de motivatie niet
zo gemakkelijk onder woorden te brengen.

De voorbereiding op het Vormsel zal starten in april
2023. De Vormselviering zal plaatsvinden op 25 juni
2023.

In het sacrament van het Vormsel ontvangt een gedoopte
de kracht van Gods Heilige Geest. Het is het sacrament
dat aan tieners wordt toegediend als zij in de laatste
groep van de basisschool zitten, een scharniermoment
in hun leven. Want zij gaan dan eigen keuzes maken, zij
gaan steeds meer ontdekken wat hun gaven en talenten
zijn waarmee zij hun weg mogen gaan in het leven. Een
ontdekkingsreis die niet altijd zonder moeilijkheden
verloopt. U als ouder zult hen daarbij begeleiden en
opvangen waar nodig.

Ook als u nog niet weet of uw kind het vormsel zal willen
ontvangen, is het van harte welkom bij de voorbereiding.
Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
Tel.: 06 – 107 930 62

Daarin kan ook het Vormsel een plaats hebben, als “cadeau” voor hun verdere leven. Een cadeau in de vorm
van de Heilige Geest.
Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een voorbereidingstijd. Deze voorbereiding vindt plaats in ongeveer 6 catechese-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
zullen voornamelijk op zaterdagmiddag plaatsvinden.
U kunt uw kind aanmelden bij het secretariaat van de
Sint Jorisparochie, e-mail: secretariaat@stjorisparochie.
nl
Na de aanmelding ontvangt u per mail een aanmeldingsformulier.
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“Geloven Nu”

Praten over geloof rondom Bijbelverhalen
Hoe doe je dat, geloven? Zeker nu, in deze tijden? Hoe
gaat dat in de praktijk? Voor welke vragen kom je te staan?
Tijdens de bijeenkomsten van “Geloven Nu” komen geloofs- en levensvragen aan de orde in een besloten groep
en gaan we daar samen over praten en nadenken.
In het dagelijks leven laat je geloofszaken vaak liggen omdat er zo enorm veel andere dingen zijn die je aandacht
vragen. En toch… op sommige momenten weet je, voel
je, dat het leven een diepere zin heeft. Dan ontstaat de
behoefte om op zoek te gaan hoe je in het leven van
alledag ook die diepere betekenis tot zijn recht kunt laten
komen.
“Geloven Nu” wil ons helpen bij deze zoektocht. De
bijeenkomsten van “Geloven Nu” bieden een kans om
uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen naar een
ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met
de Ander

In elke bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel centraal
en gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal
voor ons eigen leven.
De bijeenkomsten staan gepland:
- op de laatste woensdag van de maand, van 26 oktober
2022 t/m 31 mei 2023
- van 20.00 tot 21.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
- in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek
De kosten bedragen € 10,00 voor de onkosten.
Voor opgave en eventuele vragen kunt u
contact met mij opnemen via mail of telefoon:
- mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
- telefoonnummer: 06 - 107 930 62
Bea Oude Mulders
Parochiecatecheet

Ontmoetingsmiddag voor ouderen in de St. Jorisparochie
Thema: Eucharistie

In schriftelijke vorm wordt al bij de apostolische vader Ignatius van Antiochië (overleden 110) de eucharistie gedefinieerd als de gave waarin Christus werkelijk lichamelijk aanwezig is. Uit circa 150 dateert de beschrijving van de eucharistische
liturgie door Justinus de Martelaar, waarin de ' weergave van Ignatius wordt
bevestigd. De viering bleek toen al op zondagochtend plaats te vinden.
Met de eucharistie worden Christus' lijden en verrijzenis gevierd.
Het is het teken van het nieuwe
verbond, van eenheid in Christus
en, binnen de Katholieke Kerk, van
eenheid met de hiërarchie: paus,
bisschoppen, priesters en diakens.
Niet alleen belangrijk is dat de tekenen van brood en wijn, lichaam
en bloed van Christus worden, ook
de deelnemers worden veranderd.
Door de eucharistie worden de
deelnemende gelovigen verenigd
met de Heer en worden zo tot
het volk van God. Het gaat dus om
vereniging met de Heer, om later,
in het gewone leven, de Heer uit te
dragen. Men ontvangt dus het Lichaam van Christus in de vorm van
12

de hostie om
zijn lichaam, de
kerk te worden.
De werkgroep
heeft Pastor G.
de Bekker uit de
Lebuinusparochie uit Deventer voor deze
middag uitgenodigd om ons iets
te vertellen over de eucharistie en
natuurlijk gaan ook wij met elkaar
in gesprek.
Pastor de Bekker is een jonge priester uit ons bisdom die 2 jaar geleden
geinstalleerd is. Het beloofd een
interessante middag te worden.
Graag nodigen wij u uit voor deze
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middag uit en wel op Maandag 31
Oktober 2022. De bijeenkomst
is van 14.00 tot circa 16.30 uur.
Deze bijeenkomst vind plaats in het
Saam naast de St. Jozefkerk aan de
St. Josephstraat 109 in Almelo.
De inloop is vanaf 13.30 uur.
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor deze middag vóór 15
oktober 2022. Dit kan bij de gastdames van de St. Georgiusbasiliek
(op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 9.00 uur en 11.30 uur).
Of bij de gastdames van de St.
Jozefkerk (op dinsdag, vrijdag en
zaterdag tussen 9.00 uur en 12 uur).
Of telefonisch:
0546-813298 (St. Georgiusbasiliek).
0546-861184 (St. Jozefkerk).
Of per e-mail: diaconie@stjorisparochie.nl
Met vriendelijke groeten:
Werkgroep St. Jorisparochie Almelo.
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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen,
tieners en jongeren
Datum en tijd

Viering / activiteit

Plaats

11.00 uur
- elke Zondag

Kinderwoorddienst
Voor kinderen vanaf 4 jaar

Tijdens de Mis in de dagkapel
van de St. Georgiusbasiliek

19.00 - 20.30 uur
- Maandag 3 oktober
- Maandag 7 november

Tienergroep M25
Voor tieners vanaf 12 jaar

Tienerkamer pastorie
St. Georgiusbasiliek

- Vrijdag 5 november
17.00 uur Binnenhalen
Kruis Wereld Jongerendagen

Jongerenbijeenkomst
Young Faith
Voor jongeren vanaf 16 jaar

- Kruis WJD binnenhalen is in
de St. Jozefkerk

- Vrijdag 25 november
20.00 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.

Pastorie 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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- HERHAALDE OPROEP -

Vacature parochiebestuur
St.-Jorisparochie
Op 1 juni j.l. eindigde 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)

Afscheid André de Paepe,
vicevoorzitter parochiebestuur St.-Joris
Ná twee bestuurstermijnen van elk 4 jaar heeft onze vicevoorzitter, André de Paepe afscheid genomen op 9 juni
2022, de laatste bestuursvergadering van voor de zomer,.
André was, naast vele andere activiteiten, 8 jaar lang een
zéér gewaardeerd bestuurslid/vicevoorzitter. Eerlijk,
betrouwbaar en oprecht kenmerken André. Iedereen
weet dat je op André kan rekenen. André is eerlijk en
zegt hoe hij over de dingen denkt, maar altijd met respect voor zijn gesprekspartner. Dit maakt hem tot een
geliefd persoon binnen ons bestuur en ook binnen onze
parochies.
Als groot liefhebber van de prachtige zang van onze
sopraan Valeria hebben we haar bereid gevonden om
in de kerk op 9 juni het prachtige lied, U zij de Glorie, te
zingen voor André samen met enkele koorleden. Met
een mooie bos bloemen, een taartje en drankje denken
we terug aan een mooie tijd en zijn we erg blij dat André
nog zoveel van zijn taken wil blijven doen.
André, namens het parochie bestuur, heel veel dank!
14
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Jongeren

Jongeren in onze kerk!
Tijdens parochiezondag kwam regelmatig de opmerking dat
er zoveel jongeren waren die hielpen. Ook kwam er regelmatig de vraag wie deze groep is en wat ze allemaal doen.
Deze vraag willen we graag breder beantwoorden zodat
een bredere groep binnen onze parochie op de hoogte is
van de diverse activiteiten en om aandacht voor deze groep
binnen de parochie.
Binnen onze parochie zijn vaak meer jongeren betrokken dan de meeste mensen verwachten, mede omdat
de jongeren van deze groep niet altijd naar onze kerk
komen. Hoe dit komt is eigenlijk best simpel. Ze studeren, grotendeels en dat is niet altijd in de buurt. Gevolg
is dat ze ook kerken in de omgeving waar ze studeren.
Verder hebben ze hun studie omgeving ook hun vriendenkring, moeten velen een bijbaantje hebben om de
studie te bekostigen en is dit de leeftijdsgroep die een
partner ontmoet. Natuurlijk spelen er veel meer dingen
in hun leven en moeten ze vele keuzes maken.
Een aantal van de jongen zijn aangesloten bij onze Young
Faith groep en/of het Jong Aardsbisdom (JA) waar ze
elkaar regelmatig ontmoeten. Zo hebben en houden
ze onderling zeer veel contact. Ondanks dat de grote
afstanden hebben zij het voordeel van de mobiele telefoon en moderne communicatie die het contact onderhouden vergemakkelijkt. Zo zijn ze nu onderling aan het
kijken naar de wereldjongeren dagen die volgend jaar in
Lissabon worden gehouden
Ook jongeren die niet aangesloten zijn bij de Young Faith
groep of het JA zijn betrokken bij activiteiten binnen de
parochie. Veelal achter de schermen, maar ze zijn er.

Een aantal van deze
jongeren zijn benaderd om te helpen
tijdens de parochie
zondag. Dit hebben
ze met enthousiasme en veel plezier
gedaan.
Omdat
dit een bijzondere
parochiezondag
was (St.-Georgius
baseliek 120 jaar,
St.-Joris
parochie
12½ jaar, Vicaris 70
jaar) hebben ze het
idee opgepakt om
de kerk iets blijvends te schenken, n.l. een altaardwaal.
Samen met een aantal fijne vrijwilligers uit onze parochie
hebben ze het waar kunnen maken.
Verder hebben een aantal jongeren geholpen met de
voorbereidingen voor het plaatsen van het St.-Jorisbeeld
en het schilderen van de tuindeuren van de pastorie.
Hopelijk geeft dit wat meer inzicht in jongerengroep binnen onze parochie (en daar buiten).
Mocht u meer willen weten en de jongeren willen ondersteunen in hun jongerenwerk kunt u altijd contact
opnemen met
Laura 06-39362258
Rosemarie 06-46395765

Het Wereld-Jongeren-dagen-kruis komt naar Almelo
"Op zaterdag 5 november komt het Nederlandse Wereld
Jongeren Dagen (WJD) kruis naar Nederland. Dit kruis start
vanaf Rome en zal ter promotie en verbintenis van de WJD
naar Nederland komen.
In 2023 zullen de Wereld Jongeren Dagen gehouden
worden in Lissabon (hoofdstad van Portugal), waar
jongeren vanuit de hele wereld naartoe reizen om het
geloof onder leiding van de paus te vieren. Tussen donderdag 3 november en met zondag 6 november maakt
het WJD kruis een route door aartsbisdom Utrecht en
zal op zaterdag 5 november in Almelo zijn. Verwacht
wordt dat het Wereld Jongeren dagen kruis op zaterdag

5 november rond 17 uur aankomt in de Sint Jozefkerk
in Almelo. In de Sint Jozefkerk wordt er een avondmaal
bereid in ’t Saam; tegen een kleine betaling kunt u hier
aan deelnemen. De opbrengsten gaan naar de WJD
jongeren van de St. Jorisparochie in Almelo. Later op de
avond zal er een barmhartigheidsviering gevierd worden
onder leiding van de vicaris.
De precieze tijden zijn nog niet bekend.
Meer informatie kunt u vinden op de website en in de
weekberichten.
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Jongeren

Stem op onze tiener/m25 groep
Zoals al eerder vermeld in het Noorderlicht kunt u nu uw
stem uitbrengen op onze groep, de online stembussen zijn
op 29 juli open gegaan. En al veel mensen hebben
gestemd, het gaat in een razend tempo; we hebben dan ook gelijk onze vrienden, familieleden
en ons netwerk aangeboord om te vragen hun
stem op ons uit te brengen.
Bij het schrijven van dit bericht staat de
teller voor onze groep op 1.209 stemmen;
we staan nu nog bovenaan. Maar goed, prijs
de dag niet voor het avond is, we voelen de hete
adem van Dalfsen en Tubbergen in onze nek.
Mochten we niet winnen, dan
hebben we ons zelf wel op
de kaart gezet in het land van
de diaconie en net zoals bij
de Olympische Spelen is ons
motto: Meedoen is belangrijker
dan winnen.
Maar als we winnen zou dat
fantastisch zijn; dan gaan we nog
verder om ons doel te bereiken,
want èèn van de eisen is dat je
de (geld)prijs moet gebruiken
voor de diaconie.
Wij hebben met de groep en
leiding al afgesproken dat we
proberen om in de winter iets
te gaan doen voor de daklozen
en zwervers in de stad, om met
een bakfiets hen te voorzien
van soep. Dit is voor ons een
enorme uitdaging om dit te
realiseren.
Dus stem op onze Tiener/M25
groep, we hebben een enthousiaste groep die graag dingen
doet, bezig is.
Wij zullen u de komende tijd op
de hoogte houden hoe de stemming verloopt middels onze
infodeur in de Georgiusbasiliek,
het infobord in de St.Jozefkerk,
de website, onze facebookpagina St. Jorisparochie en de
weekberichten.
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Hoe gaat nu het stemmen:
Ga naar aartsbisdom.nl
Tik aan op meer nieuws; Scroll naar beneden en
dan kom je bij het item stemmen op Ariënsprijs geopend, klik op lees verder, ga weer
naar beneden en klik op stemmen op uw
favoriet, wij zijn nr. 6 op de lijst.
Succes en mochten er vragen zijn dan kunt
u bij ons terecht. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Tiener/M25 groep St.jorisparochie Almelo

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
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

Maandag 26 september 9.00 uur
Sjors creagroep
Zondag 2 oktober 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Maandag 10 oktober 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 13 oktober 19.00 uur
Bestuursvergadering
Maandag 24 oktober 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 27 oktober 10.00 uur
Redactievergadering
Zaterdag 29 oktober hele dag
Sjors creagroep in 't Saam
Zondag 6 november 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Donderdag 10 november 19.00 uur
Bestuursvergadering
Maandag 14 november 9.00 uur
Sjors creagroep

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Parochiezondag Georgiusbasiliek 3 juli 2022
Na twee Coronajaren hebben we op 3 juli weer de goede
gewoonte van een parochiezondag voort kunnen zetten.
Dit jaar bestaat ons kerkgebouw 120 jaar en is het 12,5
jaar geleden dat Paus Benedictus aan onze kerk de eretitel van Basiliek verleende.
Tevens hebben we de 70e verjaardag van onze vicaris
Woolderink kunnen vieren. We mogen terugkijken op
een prachtige, zonnige dag.

Om 11 uur in de ochtend begon de dag met de Heilige
Mis. Aan het einde van de viering werden zoals gebruikelijk enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ria Perik
kreeg de Willibrordpenning voor haar 40 jaar lange inzet
bij de bloemengroep. Ze verlaat de groep nog niet gelukkig, maar draagt het stokje van voorzitter over. André de
Paepe kreeg de St.-Georgiuspenning voor zijn jarenlange
inzet als vicevoorzitter en voor de vele werkzaamheden
die hij erbij doet. André zorgt bijvoorbeeld voor de
weekberichten, de ledenadministratie, de uitzendingen
24 s e pt emb er t /m 25 novemb er 2022
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St.- G eorg ius / I n formatie & inspiratie
In de tuin werd na afloop iedereen getrakteerd op krentenwegge, hapjes en een drankje. Ook hier waren weer
veel vrijwilligers actief om dit mogelijk te maken.
Het weer zat gelukkig mee en we hebben het hele feest
samen in de tuin kunnen vieren. De een op een stoel, de
andere kletsend aan een statafel en onder begeleiding
werden er door de kinderen spelletjes
gespeeld en mooie
tekeningen gemaakt.

tijdens Corona, de website, verantwoordelijk en
eerste aanspreekpunt van de gebouwen, koster
enz. Een blijk van waardering was op zijn plaats.
Na de Heilige Mis was de inzegening van het
Sint-Jorisbeeld. Deze is geschonken door
vicaris Woolderink aan onze parochie. SintJoris wordt afgebeeld met een draak. Sint-Joris
dood de draak, die staat voor het kwaad en
bedwingt de bek van de draak en omklemt zijn
poot. We zien hier de zegening van God. Het
goede zal overwinnen.
Dankzij vrijwilligers is het mogelijk gemaakt om het
beeld te plaatsen op het kerkplein. Het was een hele
klus en daarvoor wil het parochiebestuur iedereen die
hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken.

Het parochiebestuur
heeft een portret van
de vicaris aangeboden
voor zijn verjaardag.
Hier zal nog een mooie
passende lijst voor gezocht worden.
Met trots kijken we terug
op een prachtige dag.
We mogen ons zeer rijk
voelen met onze gemeenschap, waarin iedereen
zijn of haar talent heeft gebruikt en waardoor deze
dag mogelijk is gemaakt.
Het parochiebestuur wenst u een mooi najaar toe.

De Gerarduskalender is ook te bestellen via de gastdames
van de St.-Georgiusbasiliek.
Telefoonnummer 0546 81 32 98
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St.- Jozef / Overledenen va n de St. Jorisparo
A lgemeen
ch ie
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
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.

In Memoriam
Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen
die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:
Dhr. Martinus Hendrikus (Martin)
Snuverink
Geboren op 28 februari 1951 te Enschede
Overleden op 02 juni 2022 te Almelo
De gezongen afscheidsviering was op woensdag 08 juni
2022 om 14.00 uur in de St. Georgius basiliek te Almelo.
Met op donderdag 09 juni 2022 om 10.30 uur de crematie in het Crematorium Twente-Almelo te Almelo.
Mevr. Albertha Henrica (Betsy)
Masselink-Kottink
Geboren op 02 januari 1936 te Tubbergen
Overleden op 02 juni 2022 te Almelo
De gezongen afscheidsviering was vrijdag 10 juni 2022
om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te Almelo. Met aansluitend de crematieplechtigheid om 13.00 uur in het
Crematorium “Twente” te Enschede.

Mevr. Geertruida Maria Odrada( Trudy)
van het Reve - Gehring
Geboren op 19 april 1949 te Almelo
Overleden op 26 juni 2022 te Almelo
De avondwake was op donderdag 30 juni 2022 om 19.00
uur. De gezongen afscheidsviering was vrijdag 01 juli
2022 om 11.00 uur in de St. Georgius Basiliek te Almelo.
Met aansluitend de crematieplechtigheid om 13.45 uur
in het Crematorium “Twente” te Enschede.
Dhr. Johan Berends
Geboren 27 november 1950
Overleden 17 augustus 2022
Zo sterk, maar geen kracht
Zo’n wil, maar geen macht.
Johan is met zijn broer Henri en zus
Yvonne, opgegroeid in de Kluppelshuizen
in Almelo. Hij trouwde op 30 september
1978 met Ans en was de trotse vader van
Jeroen die in 1991 geboren werd. In de
Kluppelshuizen had hij een fijne jeugd met
24 s e pt emb er t /m 25 novemb er 2022
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O verledenen va n de St. Jorisparo ch ie / I n formatie & i nspiratie
veel vrienden en zij noemden hem Joekie. Een naam die
wij nog steeds gebruiken. Na een aantal jaren als tegelzetter te hebben gewerkt bij oom Henk werd hij helaas
door een aandoening aan zijn rug afgekeurd. Gelukkig
kon hij na 5 jaar aan het werk bij De Jong en Laan Accountants te Vroomshoop. Daar had hij een fantastische
tijd met veel fijne collega’s, en heel speciaal met Roel
Kottier, die een grote vriend van hem werd. Veel haringen hebben ze onderweg naar een vestiging gegeten.
Johan was meer dan 50 jaar bij het St. Jozefkoor. Dat hij
nu niet meer kon zingen speet hem heel erg. Vooral de
gregoriaanse gezangen zaten diep in zijn hart. Ook het
spelen op de Steierische harmonica bij Irma bracht hem
veel plezier, vele vrolijke noten klonken regelmatig door
ons huis. Onlangs vierde Johan dat hij 60 jaar lid was

van klootschietvereniging Kluppelshuizen. Hij was een
van de oprichters. Na vele werkzame jaren zag Johan
uit naar zijn pensionering. Nu kwam er de tijd om uitgebreid met onze hond Bruno te wandelen.
Helaas werd hij korte tijd daarna ziek en kon niet meer
beter worden, vele chemokuren volgden. Wel werden er
nog twee e-bikes aangeschaft en heeft hij nog erg genoten
van het uitstapje naar Ameland met Yvonne en Gerard.
Helaas werd hem geen tijd meer gegund en is hij op 17
augustus overleden.
Dankbaar zijn we voor de mooie jaren met hem.
Lieve Joek, lieve Pa rust zacht.

Voor de 150e keer naar Kevelaer!
Een bijzondere dag voor veel Twentenaren: er wordt voor de 150e keer een bedevaart ondernomen naar Kevelaer! Uit heel de regio drommen vandaag pelgrims
samen in het Duitse oord, waar in 1642 Maria verscheen aan de marskramer
Hendrick Busman. Deze marskramer kreeg tot drie keer toe (de aanhouder wint)
de opdracht van de zoete Maagd om een kapel te bouwen. Zo geschiedde, en al
gauw groeide de plaats uit tot een grote trekpleister voor pelgrims en werden er
genezingen gemeld.
Vooral voor Nederlanders vormde
Kevelaer een toevluchtsoord: het
koninkrijk Pruisen kende namelijk
godsdienstvrijheid, dus mochten
Katholieken hier vrijelijk hun geloof
beleven. In eigen land waren zij immers tweederangsburgers en waren
alle uitingen van het Rooms-Katholieke geloof verboden: een situatie
die nog tot ver in de negentiende
eeuw zou voortduren!
Kevelaer dus: in aller vroegte werd
per bus vertrokken vanuit Almelo,
waarna in de hele regio Twente deelnemers aan de bedevaart werden
opgepikt. Een extraatje voor de enkele niet-Almelose jongeren, die zo
van de omgeving konden genieten.

Aangekomen op de plaats van
bestemming werd in een grote
processie de tocht naar het centrum
ondernomen, alwaar vicaris Cornelissen de aanwezige blaaskapel had
aangespoord om het Salve Regina
aan te heffen: dit lied vormde de
feestelijke intocht en liet menig
Rooms-Katholiek hart sneller kloppen. De plechtige Hoogmis in de
middag vormde het hoogtepunt van
de bedevaart. Een aantal bedevaartgangers genoot het voorrecht om te
mogen dienen in de viering. Na de
Mis werd op het bordes van de basiliek een mooie groepsfoto gemaakt,
en vervolgens nog een speciale foto
van de Almelose delegatie, ínclusief
jarige bisschop!

Jarig inderdaad, want monseigneur
Hoogenboom had het op zich genomen ons vandaag te vergezellen,
en zo de viering van zijn 62-jarige levensjaar toe te wijden aan de heilige
Maagd Maria. Wij zijn hem bijzonder
erkentelijk voor zijn aanwezigheid
tijdens deze dag, en wensen hem
het allerbeste en nog vele, vele jaren. Tot slot kwam, na de afwisseling
tussen bidden en genieten van het
terras, de dag tot een einde in het
Lof, waar we de Heer zelf mochten
ontmoeten en Hem mochten danken dat ons deze prachtige samenkomst gegeven was. De terugreis
naar Almelo bracht, onder het
langdurige genot van Maria-hits via
de radio, rust.

Bezinningsdag, het Ziekentriduum, gaat met pensioen
Het is een thema dat vele mensen op diverse manieren bezighoudt: wanneer stopt iets? Het einde van het werkzame
leven is soms noodgedwongen.
Denk aan arbeidsongeschiktheid, ziekte, reorganisaties
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of andere omstandigheden. Veel vaker is het een kwestie van bereikte leeftijd waarop je met pensioen gaat.
Waar dat voorheen met 65 jaar was, is de pensioengerechtigde leeftijd in de afgelopen decennia langzaam
maar zeker naar achter geschoven tot momenteel 68

I n formatie & i nspiratie
jaar. We hopen allemaal daarna nog vele jaren in goede
gezondheid te kunnen genieten van het leven. Maar de
realiteit is dat dit regelmatig ook met gebreken gepaard
gaat. Ziekte en kwakkelende gezondheid kan ons ten
deel vallen. En ook het vinden van een fijne en zinvolle
invulling van de soms lange en eenzame weken is voor
velen een uitdaging.
Sinds 1954 is – begonnen vanuit de parochie in Almelo
– een steentje bijgedragen om voor deze mensen een
moment van bezinning en hopelijk verlichting te creëren. In totaal heeft namelijk 52 keer een jaarlijks driedaags Ziekentriduum plaatsgevonden. Initieel gestart in
de Georgiuskerk en alleen voor parochianen uit Almelo,
en daarna voor een zeer lange periode bij Kampkuiper
in de Harbrinkhoek en ook voor parochianen uit Tubbergen. Sinds 2006 is dit voortgezet in een ééndaagse
Bezinningsdag bij ’t Meulenbelt in Almelo. Een ontmoetingsdag gehouden voor zieke en oudere parochianen
van de Rooms Katholieke parochies in de gemeentes
Almelo en Tubbergen. De laatste editie heeft plaatsgevonden in 2019. Door corona is het sindsdien niet
mogelijk gebleken de dag opnieuw te organiseren. De

organisatie heeft de afgelopen periode gebruikt om zich
te bezinnen over de toekomst van de dag. Weloverwogen en met pijn in het hart is besloten om na 68 mooie
jaren te stoppen met de organisatie. Een besluit waar
alle betrokkenen zich in kunnen vinden.
Zonder anderen tekort te doen was deze organisatie
niet mogelijk geweest zonder de jarenlange leiding van
achtereenvolgens mevrouw Reisberman, mevrouw
Van den Broek en de laatste circa vijftien jaar mevrouw
Hulshof.
Langs deze weg gaat een welgemeende dank uit naar de
vele vrijwilligers, pastorale teams en andere betrokkenen die gedurende vele jaren belangeloos en vol enthousiasme deze momenten van bezinning mede mogelijk
hebben gemaakt. Denk daarbij ook aan vervoer, begeleiding, verpleging, verzorging van de inwendige mens
(lees: voortreffelijke catering), inhoudelijk programma,
eucharistie, momenten van overweging en ontspanning.
Wij kijken met veel dankbaarheid en gepaste trots terug
op vele mooie jaren. Het is na 68 jaar tijd om te gaan
genieten van ons “pensioen”.

Ga mee op bedevaart naar Lourdes 2023 met
Aartsbisdom Utrecht
Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde
keer de Bisdombedevaart naar Lourdes.
In de bedevaart staat ontmoeten
altijd centraal. Het gaat in Lourdes
om de ontmoeting met Maria en via
haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor onderlinge
ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. De verwachting is dat er
ongeveer 1000 pelgrims uit het hele
bisdom zich zullen aansluiten. Het is
waardevol om met zovelen samen
in Lourdes ons geloof te vieren en
steun te krijgen van Christus, van
Maria en van elkaar.
Pelgrims leren elkaar tijdens de
bedevaart goed kennen. Deze
contacten gaan tijdens een bisdombedevaart vaak over grenzen van
de eigen geloofsgemeenschap of
parochie heen.

Wilt u meer informatie dat
Er zijn drie reismogelijkhekan via de parochiecoördiden voor deze bedevaart:
nator:
– Met de hogesnelheidstrein
Rob Oude Mulders
(TGV)		
Telefoon: 0616061138
: 29 april t/m 6 mei 2023
–
Vliegtuig				e-mail:
roboudemulders@gmail.com
: 29 april t/m 4 mei 2023
– Bus
: 27 april t/m 5 mei 2023
De bedevaart wordt georganiseerd
in samenwerking met het Huis voor
de Pelgrim, kijk voor meer informatie hierover op
www.huisvoordepelgrim.nl
De prijs voor jongeren tot 26 jaar
€ 699. -- per persoon. De overigen
betalen €995.-- per persoon. De
prijzen zijn inclusief vervoer en vol
pension.

En ze duren langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band
die levenslang stand houdt.
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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:
6e uitgave: weekend 26/27 november
Einddatum aanleveren van kopij:
24 oktober voor de 6e uitgave.
Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum,
niet gegarandeerd.
Website RK- parochie:
www.stjorisparochie.nl
Foto van de omslag:
Inzegening Jorisbeeld
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.
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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
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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

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

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

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

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl
Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

24

BEHOEFTE AAN
EEN FLEXIBELE
Bezoek
onze nieuwe website:
EN EEN BETROUWBARE
www.mdoc.nl
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

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

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE

KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

