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Uw specialist op het gebied van 
hypotheken, pensioenen 

en verzekeringen

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl

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

Jo Leloux
TWEEWIELERS

De zaak waar u zich nog klant voelt
Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl
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Algemeen

Pastoraal team

Pastoor en teamleider
Mgr. A.J.J. Woolderink 
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl 
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Parochiemedewerkers
Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 22225446
diaconie@stjorisparochie.nl

Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062 
catechese@stjorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie 
Mgr. A.J.J. Woolderink
Voorzitter
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 gast-
vrouwen aanwezig. jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Voor pastorale hulp, overlijden
en uitvaart 06 8379 6183

In Memoriam

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

Aula 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.-Jorisparo-
chie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten 
bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusba-
siliek. 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
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Algemeen

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een 
VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten 
en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplich-
ting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit 
van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochiële Caritas 
Instelling (PCI)

De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie 
St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-
861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com 
of via een briefje in de brievenbus van de betreffende 
pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen 
door middel van een financiële bijdrage te storten op 
ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 
ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

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

Bezoek thuis 
Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, 
dan kunt u dit melden bij:
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84 
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste 
persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats
Beheerder: dhr. G. Kempers 
tel,: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties
U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de 
telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie,  
St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 
0546 86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Om 
toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en 
feestdagen € 10,-; jaargedachtenis € 15,- en voor 
vieringen op werkdagen € 6,-.

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

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

Actie Kerkbalans 2023 is 
van zaterdag 14 januari tot 
zaterdag 28 januari
Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden 
vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de 
kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor 
iedereen op een andere manier. Maar parochies en ge-
meenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan 
hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun 
leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen 
blijven voor hun leden en de samenleving.
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Algemeen / Liturgische vieringen

Biechtgelegenheid 

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

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

Doordeweekse vieringen 

St.-Georgiusbasiliek 
Maandag:  8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 

18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis  
(In het weekend wordt vermeld of er een 
ochtend- dan wel avondviering is).  

Woensdag:  8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Woensdag:   19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie 

en gebed voor het H. Sacrament. 
Donderdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 
Vrijdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis 

St.-Jozefkerk 
Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.

Doopgelegenheid 

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

Doopdata 2023
5 maart
8 april in de Paaswake
18 juni
24 september
12 november.

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons paro-
chiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl 
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de 
pastorie van de St.-Georgiusbasiliek. 

Voor vragen kunnen jullie 
bellen met Thea Löwik 
tel. 06 207 936 11 of mailen 
thlowik@gmail.com. 

Els Eidhof en Thea Löwik, 
Werkgroep 
doopvoorbereiding.

Personalia

In de St. Georgiusbasiliek is op zondag 13 
november gedoopt:
Nakia (Nakia Maria) Roosken, geboren op 10 juni 2022,
dochter van Alysha Koops en Ruben Roosken

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

Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschap-
penmand door Almelose hulpverleners die in sommige ge-
zinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet 
worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met 
de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal 
doordraaien en hoeft men zich hierover eniger tijd geen 
zorgen te maken.

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

De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze 
manier voor om niet verder in de schulden te geraken, 
wat de situatie zou kunnen verergeren.

Daarom zijn we in het weekend van 6 en 7 februari 
weer gestart om de boodschappenmand in onze kerken 
te plaatsen.

Dat geldt voor de St.Jozefkerk elke 1e zaterdag van de 
maand en voor de Georgiusbasiliek elke 1e zondag van 
de maand.

Ook kan men de boodschappenmand financieel onder-
steunen middels de collectebus of men kan een bedrag 
overmaken op: NL 29 RABO 01002159254 t.n.v. Stich-
ting de Boodschappenmand te Almelo.

Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel veel 
dank.

Annette ter Ellen
Diaconaal Assistent.
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Liturgische vieringen

   
Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Openbaring van de Heer Zaterdag 07 januari 18.30 uur Zondag 08 januari 11.00 uur 
Hoogfeest Driekoningen Eucharistieviering Eucharistieviering 
Ecce advenit  Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink
  Kinderwoorddienst 

Feest van de  Maandag 9 januari 19.00 uur 
Doop van de Heer  Eucharistieviering 
Einde van de Kersttijd  Volkszang (Ned.) 
  Mgr. Woolderink

2de Zondag door het jaar Zaterdag 14 januari 18:30 uur Zondag 15 januari 10.00 uur 
Omnis terra  Eucharistieviering Grote Kerk 
 Jozefkoor (Lat/Ned.) Oecumenische Viering 
 Mgr. Woolderink 

3e Zondag door het jaar Zaterdag 21 januari Zondag 22 januari 11.00 uur 
Adorate Deum Géén viering Eucharistieviering 
 Zondag 22 januari 10:00 uur Volkszang (Ned.) 
 Noach Mgr. Woolderink 
 Oecumenische Viering Kinderwoorddienst 

4e Zondag door het jaar Zaterdag 28 januari 18:30 uur Zondag 29 januari 11.00 uur 
Laetetur cor  Eucharistieviering Eucharistieviering 
 The Lord’s Choir (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

Maria Lichtmis–Opdracht  Donderdag 2 februari 9.00 uur 
van de Heer in de tempel  Eucharistieviering 
Ecce Dominus Noster  Volkszang (Lat.) 
  Mgr. Woolderink 

5e Zondag door het jaar Zaterdag 04 februari 18.30 uur Zondag 05 februari 11.00 uur 
Venite adoremus Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Herenkoor (Greg.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

6e Zondag door het jaar Zaterdag 11 februari 18:30 uur Zondag 12 februari 11.00 uur 
Esto mihi Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) The Lord’s Choir (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

7e Zondag door het jaar Zaterdag 18 februari 18.30 uur Zondag 19 februari 11.00 uur 
Domine in tua Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 
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Liturgische vieringen / Pastoraal team St.-Jorisparochie 

 Weekend St.-Jozef St.-Georgius

Aswoensdag  Woensdag 22 februari 19.00 uur 
Misereris omnium   Eucharistieviering 
  Georgiuskoor (Lat./Ned.)
  Mgr. Woolderink
  Kinderwoorddienst 

1e Zondag van de 40-dagentijd Zaterdag 25 februari 18.30 uur Zondag 26 februari 11.00 uur 
Invocabit   Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Ned.) Herenkoor (Greg) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

2e Zondag van de 40-dagentijd Zaterdag 04 maart 18.30 uur Zondag 05 maart 11.00 uur 
Reminiscere  Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Jozefkoor (Lat./Ned.) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

3e Zondag van de 40-dagentijd Zaterdag 11 maart 18.30 uur Zondag 12 maart 11.00 uur 
Oculi  Eucharistieviering Eucharistieviering 
 The Lord’s Choir (Ned.) Georgiuskoor (Lat./Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst 

4e Zondag van de 40-dagentijd Zaterdag 18 maart 18.30 uur Zondag 19 maart 11.00 uur 
Laetare  Eucharistieviering Eucharistieviering 
 Herenkoor (Greg) Georgiuskoor (Ned.) 
 Mgr. Woolderink Mgr. Woolderink 
  Kinderwoorddienst

Ondersteun ze en maak ze bewust
van het pad naar heiligheid waarop U hen roept,
zodat ze Uw oneindige barmhartigheid mogen ervaren
en nieuwe manieren vinden om in liefde te groeien.
Wij bidden U voor kinderen en jongeren:
mogen ze U ontmoeten en vreugdevol reageren
op de roeping die U voor hen in gedachten hebt;
We bidden voor ouders en grootouders: mogen zij weten
dat ze tekenen zijn van het vader- en moederschap van God
in de zorg voor de kinderen die U hen naar lichaam en geest 
toevertrouwt;
en voor de ervaring van broederschap
die de familie aan de wereld kan geven
Heer, sta toe dat elk gezin
hun specifieke roeping tot heiligheid in de Kerk zou kunnen 
beleven
als een oproep om missionaire discipelen te worden,
in dienst van leven en vrede,
in gemeenschap met onze priesters, religieuzen,
en alle roepingen in de Kerk.
Zegen de wereldbijeenkomst van gezinnen.
Amen.

Gebed

Hemelse Vader,
We komen hier voor U om U te loven
en om U te bedanken voor het grote geschenk van de familie.
We bidden tot U voor alle gezinnen
ingewijd door het sacrament van het huwelijk.
Mogen ze elke dag de genade herontdekken die ze hebben 
ontvangen,
En mogen ze als kleine huiskerken weten hoe ze van
Uw aanwezigheid kunnen getuigen
en van de liefde waarmee Christus de Kerk liefheeft.
We bidden tot U voor alle families die geconfronteerd worden
met moeilijkheden en lijden
veroorzaakt door ziekte of omstandigheden waarvan alleen 
U weet.
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Pastoraal team St.-Jorisparochie

Kirchensteur

Zo heet in Duitsland de (verplichte) jaarlijkse Kerkbijdrage. 
Het is de staat die bij alle ingeschreven katholieken 8 tot 
9% op de loonbelasting inhoudt ongeacht of ze wel of niet 
naar de kerk gaan. Dat bracht de RK Kerk in Duitsland in 
2019 maar liefst 6,7 miljard euro op. De Kerk betaalt uit dit 
bedrag niet alleen het onderhoud van kerkgebouwen en het 
directe pastorale werk, maar bijvoorbeeld ook het personeel 
van RK scholen en sociale instellingen. Een riante positie! 
Ook in Oostenrijk en in de Scandinavische landen bestaat 
in dergelijk systeem van verplichte kerkbijdrage. In België 
betaalt de overheid de salarissen van de geestelijkheid en 
onderhoudt ze de kerkgebouwen. In Frankrijk is dat laatste 
ook het geval. En zo is er eigenlijk in bijna alle Europese 
landen een overheidssteun voor de Kerk. Hierdoor hebben 
de Kerken minder of geen zorgen op financieel gebied. De 
enige uitzondering vormen Nederland en de voormalige 
Oostbloklanden.

Vrijwillige basis
Ik schrijf dit om nog eens duidelijk te maken, dat in ons 
land de Kerk echt afhankelijk is van de vrijwillige Kerk-
bijdrage van haar leden. In die zin is ze net als alle ver-
enigingen aangewezen op de contributie van de leden, 
met dit verschil dat je bij een vereniging als lid geroyeerd 
wordt als je je contributie niet betaalt, wat de Kerk uit-
drukkelijk niet doet. 

En het Bisdom? 
Krijgen we geen subsidie van het Bisdom?
Het tegendeel is het geval, want iedere parochie betaalt 
een afdracht van 9% van de inkomsten aan het Bisdom 
om de dienstverlening vanuit het Bisdom te financieren 
(Bisdomstaf en behuizing, dienst economie en bouwza-
ken, priesteropleiding enz.). Iedere parochie moet dus 
zichzelf onderhouden van wat de parochianen geven 
aan de jaarlijkse actie KERKBALANS die in deze maand 
weer van start gaat voor het jaar 2023.

 Zorgelijke toekomst
Als RK Kerk hebben we dus een vrijwillige contributie, 
wat helaas betekent dat menigeen geen enkele bijdrage 
geeft maar wel bij tijd en wijle een beroep op de Kerk 
doet. Dat brengt ons in grote problemen, waardoor veel 
parochies rode cijfers kennen. Hierdoor moeten helaas 
steeds meer kerkgebouwen de deuren sluiten. De ener-
giecrisis met de torenhoge kosten voor verwarming en 
verlichting is daarin een extra bedreiging voor het voort-
bestaan van onze kerken. Hierover schreef ik al in het 
vorige Noorderlicht, om een beroep op u te doen om 
een royalere bijdrage aan de collecte en vooral aan de 
actie KERKBALANS 2023, om een dreigend tekort van 
meer dan een ton in dit nieuwe jaar te vermijden. 

Alle gegevens voor KERKBALANS vindt u in de bege-
leidende brief die u met deze uitgave van het Noorder-
licht wordt bezorgd.

Wij hopen op uw solidariteit!
Namens het Parochiebestuur’,
Vicaris Woolderink

Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd

Inleveren en verbranden oude palmtakjes
Ook dit jaar kunt weer uw oude Palmtakjes 
inleveren. In de weekenden van 12/13fe-
bruari en 19/20 februari 
zal achterin de beide kerken een mand 
staan voor het inzamelen van de oude 
Palmtakjes. Deze Palmtakjes zullen worden 

verbrand en deze as zal worden gebruikt in de viering 
van Aswoensdag op 22 februari.

Palmtakje, aswoensdag en het askruisje
Aswoensdag is geen woensdag zoals andere woensda-

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

Vergankelijkheid
De as die gebruikt wordt voor het askruisje is echte as, 
gemaakt door het verbranden van de palmtakjes die vo-
rig jaar zijn gezegend op Palmzondag en die bijna een jaar 
lang in onze huizen een plek hebben gekregen, meestal 
gestoken achter een kruisbeeld. Toen – op Palmzondag 



 14 januari t /m 17 maart 2023 9

 Pastoraal team St.-Jorisparochie

– was het palmtakje een teken van hulde aan de Heer, 
maar na een jaar is er niet veel over van de kracht die 
het eerder uitstraalde. Dat het kruisje met deze as 
gezet wordt, heeft dus een duidelijke betekenis: 
de as herinnert ons namelijk aan de verganke-
lijkheid van ons leven.

Liturgisch betekenis
Ook heeft het een liturgische betekenis. 
De as gemaakt van Palmtakjes herinnert ons 
eraan waar de veertigdagentijd nu eigenlijk om 
draait. Door de as van de palmtakjes te gebrui-
ken worden we uitgenodigd om de vergankelijk-

heid van al het aardse te beseffen, ons te bekeren en 
te geloven in en verkondigen van het Evangelie. En 

de overwinning voor onszelf zit in het over-
winnen van onze eigen hoogmoed, trots en 

heerszucht. De nieuwe Palmtakjes kondigen 
de Goede Week aan: het lijden, de dood en 

de verrijzenis van Jezus Christus. Ze zijn het 
symbool van de overwinning op de dood, en van 
vrede en voorspoed.

Ik wens ons allen een goede Vastentijd toe
Met vriendelijke groet,

Bea Oude Mulders

Licht in de duisternis massaal bezocht!!!

In onze Sint-Jorisparochie bestaat sinds enkele jaren het evenement “Licht in de 
Duisternis”. Tijdens de Kerstmarkt in het Doelengebied is de St. Georgiusbasiliek 
geopend, zijn de lichten uit en kunnen bezoekers een kaarsje komen opsteken dat 
ze wordt aangereikt door de jongeren van de parochie. 

Die kaarsjes worden ook uitge-
deeld op de kerstmarkt, en zo 
wordt menigeen uitgenodigd om de 
prachtige 120-jarige basiliek te ko-
men bezoeken en de duisternis van 
de Adventsperiode te verdrijven 
met het licht van Kerstmis. En met 
succes!

Maar liefst 800 kaarsjes werden 
aangestoken en brachten een 
serene sfeer in de donkere kerk, 
waar de muzikale aankleding werd 
verzorgd door orgelspel van top-
organist Maarten Wilmink en gitaar 
en zang van Lars Gerfen, parochiaan 
en tevens zanger van de beroemde 
christelijke band Sela! 

Voor sommige toch jarenlange 

inwoners van Almelo was het de 
eerste keer dat ze de basiliek be-
zochten. In de hoop dat het niet 
de laatste keer zal zijn, kregen de 
bezoekers dan ook uitnodigingen 
voor de vieringen in de kersttijd 
uitgereikt, voorzien van een per-
soonlijke boodschap van pastoor 
vicaris Woolderink. 

Allen bedankt, en altijd van harte 
welkom in de St. Georgiusbasiliek!

Hartelijke groet, 
mede namens de werkgroep Licht in 
de Duisternis en vicaris Woolderink,
Michel Letteboer

Herinnering aanmelding Eerste Heilige Communie 2023

Op zaterdag 4 februari 2023 beginnen we weer met de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 
De viering voor de Eerste Heilige Communie 
is op zondag 16 april 2023

U kunt uw kind hiervoor aanmelden via 
ons parochiesecretariaat: secretariaat@
stjorisparochie.nl

Voor vragen over de Eerste Heilige Communie, kunt u 
zich wenden tot:

Bea Oude Mulders, parochiecatecheet. 
Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
Tel.: 06 - 107 930 62 
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Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, 
tieners en jongeren
Datum en tijd Plaats Activiteit / viering 

Elke Zondag Tijdens de Mis in de dagkapel Kinderwoorddienst
- 11.00 uur van de St. Georgiusbasiliek Tijdens de Advent is er een 
  doorlopend thema

1e maandag van de maand Tienerkamer pastorie Bijeenkomst Tienergroep M25
- 19.00 – 20.30 uur St. Georgiusbasiliek Voor tieners vanaf 12 jaar

Datum is op dit moment St. Georgiusbasiliek Bijeenkomst Jongerengroep
nog niet bekend.   Young Faith
   Voor jongeren vanaf 16 jaar

 
Kinderwoorddienst

Aan het begin van de Eucharistieviering worden 
de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de 
dagkapel, waar we met hen over het Evangelie 

van de zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal 
op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte ke-
ren de kinderen weer terug in de kerk naar hun ouders. 

Contactpersoon: 
Bea Oude Mulders, 
tel. 06- 10 79 30 62; 
catechese@stjorisparochie.nl 

Tienergroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk 
25: de werken van barmhartigheid)
Na het Vormsel kan je meedoen met de activi-
teiten 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 leef-
tijd bezighouden. 

Contactpersoon Tienergroep M25: 
Annette ter Ellen, 
tel: 06 – 22 22 54 46; 
diaconie@stjorisparochie.nl 

Jongerengroep Young Faith
Volgend op tienergroep M25, is er de jon-
gerengroep Young Faith. Young Faith is een 
diverse, leuke en enthousiaste groep jongeren 

die het belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten. Dat 
doen we aan de hand van geloofsverdieping, spelletjes-
avonden, 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 

 Maak het u zelf (en ons) makkelijk 
 ontvang het weekbericht digitaal

Wekelijks ontvangen vele parochianen het weekbericht van de 
St.- Jorisparochie per email. Iets voor u? Elke vrijdagmiddag/avond het 
laatste nieuws voor de komende week, up-to-date dus.

U kunt, als u dit weekbericht digitaal wilt ontvangen, dit kenbaar maken 
door een email te sturen naar: weekbericht@stjorisparochie.nl o.v.v. uw naam 
en de mededeling: weekbericht digitaal ontvangen.
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Uitnodiging deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam

Beste lezer, Door de coronaviruspande-
mie kon de jaarlijkse Stille Omgang in  
Amsterdam enkele jaren niet of 
slechts zeer beperkt plaatsvinden.
In 2023 wordt de Stille Omgang 
(18-19 maart) door het centrum 
van Amsterdam weer in de tradi-
tionele vorm gehouden. In 2023 
willen we als Aartsbisdom Utrecht 
hieraan deelnemen. Alle parochie-

groepen en individuele pelgrims die 
vanuit het Aartsbisdom Utrecht 
naar Amsterdam reizen, worden 
hierbij alvast uitgenodigd voor 
de viering om 21.00 uur in de St. 
Nicolaasbasiliek. Deze kerk ligt 
vlakbij het Centraal Station. Kardi-
naal Eijk is hoofdcelebrant tijdens 
deze viering; mgr. Woorts, mgr. 
Hoogenboom en priesters uit het 

aartsbisdom zullen concelebreren. 
Een koor van één van de parochies 
in het aartsbisdom zal tijdens deze 
viering zingen. Vóór of ná deze vie-
ring kunnen de pelgrims de route 
van de Stille Omgang lopen. We 
hopen met deze nieuwe aanpak de 
deelname uit het aartsbisdom een 
impuls te geven. 

Het is tegenwoordig niet altijd meer 
mogelijk om vanuit een parochie 
een groep van voldoende omvang 
te organiseren die deelneemt aan 
de Stille Omgang. Door als aarts-
bisdom onze krachten en aanwe-
zigheid in Amsterdam te bundelen, 
willen we voor mensen de drempel 
verlagen om erbij te zijn – alleen of 
met een kleinere groep uit de pa-
rochie. Wij hopen dan ook op een 
mooie deelname vanuit heel het 
aartsbisdom! 

Mail met Ben Lokate (Werkgroep 
Bedevaarten) voor meer informatie 
over de deelname van het aartsbis-
dom aan de Stille Omgang: 
Lokate@aartsbisdom.nl. 

Hartelijke groeten en een Zalig 
Kerstmis, De Diocesane Werkgroep 
Bedevaarten 
Mgr. H. Woorts 
Vicaris R. Cornelissen 
B. Lokate 
R. Enthoven

Jongeren

Van Aswoensdag 22 februari t/m zondag 26 Maart za-
melt de tienergroep weer lege plastic flessen in om zo 
het statiegeld te doneren voor de Vastenactie.

Het moeten wel flessen zijn waar statiegeld op zit. In 

zowel de St. Jozefkerk als de Georgiusbasiliek zal een 
mand staan waar de flessen kunnen worden ingedaan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tiener/M25 groep St. Jorisparochie

 Nieuws uit de Tiener/M25 groep

Informatie & inspiratie
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St.-Georgius

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

Mariakapel
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek
A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11 
thlowik@gmail.com
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82 
fjfoudebreuil@hotmail.com 
M.J.T. (Marijke) Timmermans
Secretaris, tel. 06 304 238 95
georgius.locatie@stjorisparochie.nl

St.-Georgiusbasiliek

Agenda 

Zondag 15 januari 15.30 uur 
Muziek en Sfeer 
Maandag 23 januari 9.00 uur 
Sjors creagroep 
Maandag 23 januari 19.00 uur 
Overleg Lourdesreis Bisdom 
Maandag 6 februari 9.00 uur 
Sjors creagroep 
Donderdag 9 februari 10.00 uur 
Redactievergadering 
Woensdag 15 februari 14.00 uur 
Bijeenkomst Almelose Kerken
Zondag 19 februari 15.30 uur 
Muziek en Sfeer 
Maandag 20 februari 9.00 uur 
Sjors creagroep 
Maandag 13 maart 9.00 uur 
Sjors creagroep 

Een feestelijk tintje bij het
‘Rouw en Trouw 
St. Georgiuskoor’
3 Dames zijn na zoveel jaren trouwe inzet met een boe-
ket bloemen verrast.
 
40 jaar is voor R. Golbach
25 jaar is voor J. Schiphorst
20 jaar is voor L. Bruggeman; zij verzorgde de geldzaken 
voor ons koor.
 
Er was deze dag een lekker taartje voor ons allemaal.
Dames nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt 
voor jullie inzet!

Henk Linker heeft de foto gemaakt. 

Overigens, elke eerste woensdag van de maand, heb-
ben we een repetitie om 13.30 uur. Mocht u belangstel-
ling hebben om ook mee te komen zingen: van harte 
welkom.
 
Voorzitter R. Bultink
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St.-Georgius

Bloemengroep 
zoekt nieuwe 
mensen

19 november hebben we een gezel-
lig overleg gehad voor de komende 
kerstdagen.

We zijn er helemaal klaar voor en 
hebben erg veel zin om de kerk 
weer helemaal in kerstsfeer te 
brengen met bloemen. 
Met 8 personen is dit altijd weer 
een hele klus. Maar iedereen is 
gemotiveerd en vindt het leuk en 
gezellig.

Maar aangezien de groep toch ook 
wat ouder wordt en het werk niet 
minder zijn we hard  op zoek  naar 
nieuwe mensen die zouden willen 
helpen.

Ervaring is niet nodig, je leert het 
al doende. Wat krijg je ervoor 
terug.... Een leuke groep collega's, 
gezelligheid en veel leuke reacties.

Uit ervaring kunnen Marian en Joke 
(zie foto) spreken. Zij zijn inmiddels al 
30 en 35 jaar actief bij de bloemen 
groep.

Dames nogmaals van harte gefelici-
teerd met dit jubileum en we hopen 
dat jullie nog heel lang gezellig blijven 
helpen!

Het jaarfeest van St. Cecilia
Twee jubilarissen werden in het zonnetje gezet

Vanwege covid was het in 2020 en 2021 niet mogelijk, maar op zondag 20 
november j.l. vierden wij als Georgiusbasiliekkoor het jaarfeest van St. Cecilia, 
patrones van de muzikanten, tijdens een plechtig gezongen eucharistieviering. In 
deze viering zongen we de ‘Missa Festiva’ van Alexander Gretchaninoff en onder 
andere Adoramus te Christe. 

Dit jaar waren er twee jubilarissen, 
namelijk Gerard Reinerink die dit 
jaar 70 jaar koorzanger is, en José 
Viscaal die dit jaar haar 60- jarig 
koorzangersjubileum viert. Beiden 
werden door vicaris Woolderink 
in de H. Mis gehuldigd met mooie 
woorden voor de jubilarissen. Ook 
werden door hem de eretekenen 
van de landelijke Sint Gregoriusver-
eniging uitgereikt.

Gerard Reinerink begon zijn loop-
baan als koorzanger als dertien-
jarige jongen op het kerkkoor van 
Mariaparochie in het jaar 1952. In 
1971 kwam Gerard bij het Geor-
giusbasiliekkoor en is daar met zijn 
diepe bas een zeer gewaardeerd 
koorlid.

Onze tweede jubilaris, Jose Viscaal, 
begon haar zangcarrière in 1962 bij 
het koor van de St. Jozefkerk. Ze 
zong daarna in kerkkoren in Vee-
nendaal en Haren. In 1980 kwam 
ze terug in Almelo bij het Chris-
toffelkoor. Vanaf 2002 zingt zij als 
sopraan als een zeer gewaardeerd 
koorlid in ons koor.

Na de mis was er een mooi feest in 
Erve Beeklust voor de leden en hun 
partners. De jubilarissen werden 

daar door onze voorzitter toege-
sproken en aan elk van hen werd 
een mooie bos bloemen uitgereikt. 
Geweldig was het optreden van 
Inge de Rooy in haar Twentse act. 
Voorts was er natuurlijk een heer-
lijk diner en goede drank.

We kunnen terugkijken op een prach-
tige dag, dit jaar georganiseerd door 
de bassen van ons koor.
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St.-Jozef

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.

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

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.

Onderscheiding van koorleden tijdens het Cecilia feest 

Een van de vaste waarden momenteel, gedurende de vieringen in onze kerk, 
bestaat uit het ondersteunen van de vieringen door het Kerkkoor. Zowel de solo 
stukken van de koorleden alsmede de samenzang geven de vieringen een extra 
dimensie. Ook het lidmaatschap van het kerkkoor geeft veel voldoening en wordt 
gewaardeerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse uitreiking van  onderscheidingen van speld-
jes voor een langdurig lidmaatschap. Ondergetekende heeft dit op 19 november 
2022 zelf mogen ondervinden. Op deze datum werden er 3 jubilarissen van het 
St. Jozefkoor onderscheiden. Deze handeling werd, zoals ook in voorafgaande 
jaren, verricht door Vicaris Woolderink. 

Voor het 25 jarig lidmaatschap 
werd  Leo Gehring  onderscheiden 
met een zilveren speldje voor het 
25 jarig lidmaatschap. 

Zijn Vrouw Gerda Gehring kreeg 
een gouden speldje voor 40 jarig lid-
maatschap. Zij verricht in ons koor 
ook met verve en inzet de taak van 

secretaresse.  Zij heeft in het verle-
den ook gezongen in het koor van 
de St. Jozefkerk in Enschede. 

Als derde kreeg ondergetekende 
(Nel Oude Nijhuis) voor haar 50 
jarig lidmaatschap een   toevoeging 
van 50 op een al bestaand lintje. 
Ik vond dit een grote eer en was 
er erg blij mee. Mijn kerkkoor lid-
maatschap is begonnen in 1970 bij 
het Willibrord koor. Met jeugdig 
enthousiasme heb ik daar aan vele 
vieringen mogen mee werken. In 



Algemeen
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die tijd waren de huwelijksmissen 
zeer gewild en populair. Helaas 
werd de Willibrordkerk aan de 
eredienst onttrokken en hield het 
kerkkoor op te bestaan. Omdat ik 
me in die tijd verbonden had met 
de gemeentepolitiek had ik op de 
repetitieavonden van het St. Jozef-
koor raadsvergaderingen. Ik miste 
het koor wel heel erg. Nadat ik 
voor mezelf besloten had dat poli-
tiek bedrijven toch niet mijn ding 
was, kwam ik via de echtgenote van 
dirigent Ben Hulshof in aanraking 
met het Jozefkoor. Ik kwam in een 
warm bad. Een mooie bijkomstig-
heid was dat Ben Hulshof, die ik 
ook mee had gemaakt als de bevlo-
gen dirigent van het Willibrordkoor, 
nu het Jozefkoor onder zijn hoede 
had. Tot op heden is Ben een uit-

stekende dirigent. Ook al 50 jaar. 
Helaas wordt de deelname aan ons 
koor steeds minder. In de loop van 
de tijd zijn vele leden ons ontvallen. 
Dat brengt iedere keer weer veel 
verdriet met zich mee. Momenteel 
heeft ons koor nog maar 24 actieve 

leden. Het zou geweldig zijn dat er 
meerdere personen het plezier van 
zingen mogen   ondervinden. Ook 
buiten het repeteren en uitvoe-
ringen vinden er mooie en actieve 
dingen plaats. Zingen voor zieken 
en bejaarden. Gezellige uitstapjes, 
jaren lang georganiseerd door twee 
zeer betrokken dames, een uiter-
mate goed verzorgd Ceciliafeest en 
diverse leuke verrassingen die door 
het bestuur en actieve leden geor-
ganiseerd worden.  Hulde hiervoor 
Jan, Lies, Gerda en Ben , alsmede 
Marian en Carla.

Hopelijk mogen we nog vele jaren 
deel uit maken van het St. Jozef-
koor.

Nel Oude Nijhuis 

In Memoriam



Parochieblad St.-Jorisparochie  NOORDERLICHT      16

Overledenen van de St. Jorisparochie /  Informatie & inspiratie

Ben Hulshof 50 jaar dirigent van The Lords Choir

De coronavirusbesmetting die Ben Hulshof plotseling opliep, was er de oorzaak 
van dat het dirigent jubileum van de The Lords Choir 4 weken moest worden uit-
gesteld naar 12 november 2022. Feitelijk was het 50 jaar geleden dat Ben Hulshof 
als dirigent toetrad tot The Lords Choir, toen nog aangeduid als Jongerenkoor.

Hij weet altijd weer nieuwe mu-
ziekstukken te vinden, het liefst 
vierstemmig, om met het koor in 
te studeren. Met Kerstmis en Pasen 
is het voor hem altijd weer een ge-
puzzel om op alle tijden van zingen 
in de vieringen, aanwezig te zijn. Hij 
is namelijk niet alleen vaste dirigent 
bij The Lords Choir, maar is ook de 
vaste dirigent van het dames- en 
herenkoor van de Mariaparochie 
waar hij ook al zijn 25 jarig jubileum 
als dirigent heeft gevierd en van het 
dames- en herenkoor van de St. 
Jozefkerk. Maar het lukt hem altijd 
weer om met deze hoogtijdagen 
overal op tijd te zijn. Daarnaast 

wordt hij ook regelmatig gevraagd 
als vervangend dirigent in de regio 
door de expertise die hij door de 
loop der jaren heeft opgebouwd.

Ben Hulshof was 18 jaar en had nog 
maar net zijn diploma behaald bij de 

zangpedagoog Zr. Jeanne Marie Vos 
in het Zenderens Retraitehuis.

Met vaardige hand leidde Ben het 
Jongerenkoor dat verder in de tijd 
werd aangeduid als Jongvolwassen 
koor. Tegenwoordig wordt deze 
naam niet meer genoemd, omdat 
die aanduiding niet meer past bij de 
status van het koor.

Op zaterdag 12 november was TLC 
roostermatig aan de beurt om in 
de dienst van half zeven in de St. 
Jozefkerk de liturgische gezangen 
te verzorgen. Een uitstekende gele-
genheid om in te halen wat nog niet 
was gevierd. Mgr A. Woolderink 
leidde de dienst. Onder leiding van 
Ben zong TLC voor het eerst een 
Nederlandse mis n.l. de Bonifatius 
mis. Dit betekende een primeur 
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voor het koor. Deze mis was goed 
voorbereid, dat viel te horen. Aan 
het einde van de mis kwam de vica-
ris met een bijzondere mededeling 
van de St. Gregorius vereniging te 
Utrecht: Zij verleenden Ben Huls-
hof de oorkonde + bij behorende 
eremedaille in goud voor zijn inzet 
gedurende 50 jaar voor de kerk-
muziek. Het was de voorzitter van 
TLC, Nance Tiehuis, die Ben de 
erbij behorende versierselen op 
zijn revers aanbracht.

Na de mis was er in het Saam een 
feestelijke receptie dat door het 
TLC bestuur goed was georgani-
seerd en gold voor koorleden en 
genodigden. Velen waren gekomen 
om Ben te complimenteren. Deze 
receptie bood tevens de gelegen-
heid om TLC te feliciteren met het 
55 jarig bestaan terwijl daags er na 
’s middags een feestmiddag was 
gepland voor koor + aanhang bij 
’t Mölke in Rijssen. Beide feestjes, 
zowel in ’t Saam alsook bij ’t Mölke 

voldeden geheel aan de doelstel-
ling namelijk om te herdenken en 
te vieren. Alle aanwezigen gingen 
tevreden naar huis.

Ben Hulshof kan terug zien op pret-
tige herinneringen aan zijn jubileum.

Jan Oldenhof
Senior lid St Jozef koor en 
TLC volgeling

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het 
Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer de Bis-
dombedevaart 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 pa-
rochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: niet 
zelden ontstaat een band die levenslang stand houdt. 
Voor koorleden, misdienaars/acolieten en lectoren is 
deze bedevaart ook bijzonder. U kunt tijdens de H. Mis 
bijvoorbeeld actief deelnemen als koorlid, misdienaar/
acoliet en/of lector.

Programma
Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria 
in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan 
ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 
1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook 
deelname aan de internationale mis, de dagelijkse licht-
processie en de sacramentsprocessie behoren tot de 
vaste ingrediënten van de bedevaart.

Er zijn drie reismogelijkheden voor deze bedevaart:
–  Met de hogesnelheidstrein (TGV): 
 29 april t/m 6 mei 2023
–  Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023
–  Bus: 27 april t/m 5 mei 2023

De prijs voor deelnemende jongeren tot 26 jaar:  € 699,-
De prijs voor deelnemers vanaf 26 jaar: € 995,-
Prijzen zijn inclusief vervoer en volpension.

De bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking 
met het Huis voor de Pelgrim, kijk voor meer informatie 
hierover op www.huisvoordepelgrim.nl

Er wordt op 23 januari 2023 een informatieavond ge-
organiseerd in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek. 
Vicaris Cornelissen, de aalmoezenier van de bedevaart, 
geeft de nodige informatie hierover. U bent van harte 
welkom die avond. De bijeenkomst start om 20:00 uur. 
Inloop is vanaf 19:30 uur.

Wilt u meer informatie dat kan via de parochiecoördinator:
Rob Oude Mulders
Telefoon: 0616061138
e-mail: roboudemulders@gmail.com

Ga mee op bedevaart naar Lourdes 2023 met 
Aartsbisdom Utrecht
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Informatie & inspiratie /  Colofon

Colofon 

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

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

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

Kopij Noorderlicht naar:
noorderlicht@stjorisparochie.nl 

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 
2023 uit:
in het weekend van 18/19 maart
In het weekend van 6/7 mei     

Einddatum aanleveren van kopij:
13 februari
3 april 

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, 
niet gegarandeerd.

Website RK- parochie: 
www.stjorisparochie.nl 

Foto van de omslag: 
Actie Kerkbalans voor dit jaar

Verantwoordelijkheid van het parochieblad
De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uit-
eindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale 
team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te 
worden voorzien van naam en adres.

Alle Nederlandse (hulp)bisschoppen tijden ad limina bezoek in Rome 2022. Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl



Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:
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HOSPITAALWEG 2B         7607 TW  ALMELO  
0546 - 821155            INFO@ENGBERINK.NL 

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

SNIJDERS SCHOENEN
Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86
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Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

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

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

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE 
EN EEN BETROUWBARE 
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?
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Bel (0546) 81 33 34                                 

Eddie SchoneveldEddie Schoneveld

www.indienstvanhetleven.nl


