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HET HOOFDALTAAR
Het meest opvallende object in de kerk is het hoofdaltaar van de beeldhouwer
Willem Mengelberg uit Utrecht. Het is ook in diens atelier gemaakt in 1905 of
1906, behalve de tombe die door de Almelose steenhouwer Ter Riele is gemaakt
dankzij een nalatenschap van het echtpaar Meulenkamp-Brama, zoals een
inscriptie aan de achterzijde vermeldt.

De bovenbouw van het altaar is
gemaakt van Franse kalksteen
(pierre de Caen) en zit vol met
symboliek. Hoog bovenin zien we
de H. Drieëenheid: God de Vader,
zegenend en met de wereldbol,
God de Zoon, hangend aan het
kruis en tussen hen in de Heilige
Geest, in de gedaante van een duif. De voorstelling wordt omgeven door engelen.
Onder het kruis is de expositietroon t.b.v. de uitstelling van het Allerheiligste.
Rechts en links staat een man en knielt een vrouw in aanbidding. Uiterst links
staat een beeld van de heilige Dominicus (belijder 1170-1221, Spaanse
dominicaan) en Lidwina van Schiedam (maagd 1380-1433) uiterst rechts Maria
Magdalena (genoemd in marcus 16,9-10) en Leonardus van Veghel (pastoor en
één van de 19 martelaren van Gorcum, werd op 9-4-1572 door ophanging om het
leven gebracht) (zie afbeelding)
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Het tabernakel (1934) dat ontworpen
is door de firma Brom,
(Joanna Brom [1898-1980] & Jacques de Wit [1898-1983])

heeft deuren die zijn gemaakt van
email-cloisonné en tonen de
aartsengelen Michaël en Gabriël.
Als aanvoerder der hemelse
heerscharen draagt Michaël zwaard
en rijksappel. Met als strijdkreet :”quis
ut deus’’. ”wie is als God’’.

Gabriël heeft als engel gods Maria de blijde boodschap gegeven.
Hij maakt met zijn rechterhand een spreekgebaar en in de linkerhand draagt hij
een lelie als symbool van de maagdelijkheid van Maria.
Gabriël wordt ook wel genoemd: “engel van de machtige” (angelus fortis)
Links van het tabernakel is Melchisedech
met kelk afgebeeld.
Rechts Abraham met schaap en mes.
(zie afbeelding)

Op de kaarsenbalk staat de tekst:
altare privilegatium qquotidianum
perpetuum.

Op de tombe zijn drie taferelen te zien uit het Oude
Testament.
Links: Eva met kind.
Adam spittend onder palmboom.
Midden: Zondeval.
Eva met appel,
Adam met slang.
(zie afbeelding)

Rechts: Kaïn slaat Abel
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MARIA ALTAAR
(piëta-altaar)
Gemaakt door fa. F.W.Mengelberg uit Utrecht.
Neogotisch altaar bestaande uit tombe waarop een predella.
Hierop een retabel in hoogreliëf.
Het geheel is gedecoreerd met torenvormen, pinakels, hogels en kruisbloemen.

Aan de voorzijde van de tombe twee vierpas
reliëfs.
Links - De profeet Jeremias met banderol:
“et Dominus in eo iniquitatem eos”
Rechts - Koning David met banderol:
“foderunt manus meas et pedes meos”
Op de predella staat de tekst:
”regina martyrum “ en centraal een
halfboogvormige goudkleurige geschilderde
metalen plaat met het
”IHS”-monogram.
Het retabel bestaat uit een aedicula met
ezelsrugboog. In de nis een Pietà.
Links
Johannes die het bovenlichaam van
Christus ondersteunt.
Midden Maria met Christus op haar schoot.
Rechts Maria Magdalena,
zij houdt de hand van Christus vast.
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JOZEF ALTAAR
Komt uit het atelier van de firma J.G.J.E. en H.M.Brom te Utrecht.
Periode: 1915-1920
Gebruikte materialen: marmer, zandsteen(beeld) en brons (reliëf).
Het altaar bestaat uit tombe, predella en nis.

Op de tombe, tussen twee half zuilen,
een bronzen gedreven reliëf van het
sterfbed van Jozef. (zie afbeelding)
Het altaar bestaat verder uit een ligt
gebogen predella. In de nis het beeld
van Jozef met op de linkerarm een bijl
en winkelhaak en in de rechterhand een
goudkleurig geschilderde houten
leliestaf.
Op de bovenzijde van de nis de met goudverf ingekleurde tekst:
“justus germinat sicut sicut lilium”
De nis wordt bekroond met een rad.
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CANONBORDEN
(Jozefaltaar)
H.52 cm br 43 cm (1x) br 30 (2x).

Waarschijnlijk zilver uit Duitsland. Afkomstig uit de oude kerk.
Lijst groot bord versierd met H.Hart Jezus (li) en H.Hart Maria (re).
Op epistelbord Jozef en Johannes de Doper.
Op evangeliebord 2 evangelisten.
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DOOPVONT
(Jozefkapel)
Komt uit het atelier van de firma J.G.J.E. en
H.M.Brom te Utrecht en dateert van vóór 1899.
De voet is gemaakt van zwart petit granit, het deksel
van koper. Het is een achtzijdige vont met aan de
bovenzijde een profielrand.
Het deksel met achtzijdige onderrand waarop de
tekst: NISI QUIS RENATUS FUERIT EX AQUE ET
SPIRITU SANCTO NON POTEST INTROIRE IN
REGNUM DEI JOH. III.5.
[Jezus antwoordde : voorwaar, voorwaar ik zeg u:
Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest,
kan hij het rijk gods niet binnengaan.]
De rand gaat over in een hol-rond gedeelte gevolgd
door een kegelvormige toren. Deze wordt bekroond
met een beeldje van Johannes de Doper. Deze vont
is afkomstig uit de vorige Georgiuskerk.
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COMMUNIEBANKFRAGMENTEN
Deze komen uit het atelier van de firma J.G.J.E. en H.M.Brom te Utrecht.
Periode: 1915-1920.
Tot de renovatie (1958) waren deze bronzen fragmenten verwerkt in de
communiebanken, nu zijn ze in gebruik als hekwerk op diverse plaatsen in de
kerk. Centraal op elk paneel staan medaillons in reliëf en ze zijn omgeven door
ajour smeedwerk van goudenregen en bladranken onder elk medaillon staat de
naam van het symbool vermeld
Vis

temperantia
symbool voor matigheid en
ingetogenheid en voor Christus.
(Opgenomen in altaar)(zie afbeelding)
Pelikaan caritas
symbool voor liefde
(Opgenomen in hekwerk bij Maria altaar)
Adelaar iustitia
symbool voor rechtvaardigheid
(Opgenomen in hekwerk bij Maria altaar)
Slang prudentia symbool voor voorzichtigheid, maar ook kennis en
levenswijsheid
(Vóór doopvont bij Jozefaltaar)
Leeuw fortitudo symbool voor kracht, sterkte en dapperheid
(Vóór doopvont bij Jozefaltaar)
Duif
humilitas symbool voor nederigheid
(Vóór liturgisch centrum)
Drommedaris oboedientia symbool voor gehoorzaamheid
(Vóór liturgisch centrum)
Paard castitas
symbool voor zedelijke reinheid en onbaatzuchtigheid
(Vóór liturgisch centrum)
Phoenix spes
symbool voor hoop
(vóór liturgisch centrum)
Lam

prudentia symbool voor voorzichtigheid, maar ook kennis en
levenswijsheid
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Herten deze laven zich aan de levensbron.
Dit is de reden dat deze communiebankdeurtjes geplaatst zijn voor de doopvont
bij Jozef-altaar. (zie afbeelding)

De Griekse hoofdletters Χ (chi) en Ρ(rho) sluiten als Christus-teken [Χριστος] het
hek af.

DOOPVONT
(Ingangsportaal)
Deze vont is in gebruik als
wijwaterbekken.
Het is een gotische vont
gemaakt van
Bentheimersteen. Het geheel
staat op een ronde voetplaat
met een achtzijdige stam met
lisenen waartussen blinde
driepasbogen. Hierop
verbreedt zich schuin
oplopend de achtzijdige kuip
met in de omkaderde vlakken
een hangende kruisbloem. Op
een der kuipvlakken is het
steenhouwersmerk L te zien.
Vermoedelijk is de vont in 1390 ter verkrijging van een aflaat als geschenk in het
bezit van de kerk gekomen, toen nog de oude kerk die aan St.-Georgius en
St.-Mauritius was gewijd. Deze stond op de plaats waar nu de “grote kerk”staat en
die gebruikt wordt door de Protestantse Kerken van Nederland (voormalige
Nederlands Hervormden). Tijdens de beeldenstorm en reformatie is de vont niet
vernield, maar wel uit de kerk verwijderd. Tijdens graafwerkzaamheden bij de
bouw van de huidige Georgius kerk werd de vont teruggevonden in een
volkstuintje, waar hij dienst deed als bloembak.
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Lezenaars
(2 stuks) (Liturgisch Centrum)

De eikenhouten lezenaars, geleverd door F.W.Mengelberg uit
Utrecht , zijn afkomstig uit de oude Georgius kerk. Het zijn
neogotische lezenaars met drieboogvoet met gestoken
traceerwerk. Hoekige stam met driemaal een contrafort
contour. Het blad is rechthoekig met wingerdranken langs de
randen en een getande onderzijde.

Knielstoel
(Voor Maria-altaar)
De neogotische eikenhouten knielstoel komt uit
het atelier A.F.Mengelberg te Utrecht en dateert
van 1898.
De wangen hebben aan de onderzijde ajour
tracering daarboven een wapenschild hangend
aan een strik met een schuine balk waarop links
het jaartal 1873 en rechts 1898.
Op het tussenpaneel vier ajour traceringen
tussen de contraforten waarboven een ajour
tussenstuk met wingerdbladeren en het IHSmonogram aan de binnenzijde en aan de
buitenzijde te tekst: Decano jubilanti decanatus
presbyter.
Hierboven een rood fluwelen bekleding op de
armlegger, dezelfde bekleding is gebruikt voor
het knielgedeelte.
De knielstoel is een schenking aan deken F.H.A.Reigers t.g.v. zijn zilveren
jubileum als pastoor van onze kerk in 1898.
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Knielstoelen Set
(3stuks) (Mariakapel)
Twee stoelen zijn gemaakt
van eikenhout en hebben
een rechthoekig
achterpaneel met een kruis
op een sterk hellende berg.
De derde stoel is iets
robuuster en gemaakt van
mahonie en heeft een
achterpaneel waarin een
gelijkarmig kruis rust op
twee schelpen.
Alle stoelen hebben rood fluwelen armleggers en knielbankjes.
De stoelen werden ook al gebruikt in de oude Georgiuskerk.

Zetels Set
(3 stuks) (Liturgisch Centrum)

Ook deze meubels komen uit het atelier F.W.Mengelberg. De stoelen zijn van het
Dagobert type. De priesterstoel heeft aan de uiteinden van de armleggers
leeuwenkoppen. Op de kruising van de poten is een wapenschild aangebracht.
Op het wapen een schuine balk voorzien van 18/4/1898. Dit is de datum van het
zilveren jubileum van deken F.H.A.Reijgers als pastoor van onze kerk.
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BEELDEN
H.HART BEELD
(Links voor in kerk)
Neogotisch beeld van het H.Hart van
Christus. Christus met op de borst een
vlammend hart waar Hij met de
rechterhand op wijst. De linkerhand is
opgeheven. Staat op console met aan de
onderzijde een engel met wapenschild in
de handen. Het beeld is afkomstig uit
atelier Mengelberg en gemaakt uit
kalksteen.(1910)

MARIABEELD
(Rechts voor in kerk)
Beeld van Onze Lieve Vrouwe van
Lourdes. Maria met gevouwen handen en
de ogen ten hemel.
Om haar rechter arm draagt zij een
rozenkrans. Op haar voeten een roos en
om haar middel een blauwe sjerp.
Staat op console met aan de onderzijde
een engel met wapenschild in de handen.
Het beeld is afkomstig van Gustaaf van
Kalken en is gemaakt van gips.(1912).
Het werd geschonken door
mevr. J.ten Bos-Verheyden.

Pagina 11 van 39

MARIABEELD
(Mariakapel)

Neogotisch beeld van het H.Hart van Maria. Maria met op haar borst een
vlammend hart. Zij draagt het Kind op haar linkerarm en wijst met haar
rechterhand naar Hem. Maria draagt een verzilverde kroon, ook het kind droeg dit,
maar deze is helaas ontvreemd. In haar handen heeft Maria een zilveren
rozenkrans.
Dit beeld is 170 cm groot en komt uit het atelier van F.W.Mengelberg en het is
gemaakt van kalksteen.
Het beeld werd geschonken door de weduwe Keuker-Dreijerink in 1910.
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BEELD VAN ANTONIUS VAN PADUA
(Achter in kerk)
Dit is een van oorsprong gepolychromeerd houten beeld. In
de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit wit geschilderd, in
1981 is het weer opnieuw gepolychromeerd door Harry
Spannenburg en Ben Hulshof.
Het werd in 1913 geschonken door Johan ter Beek en Naatje
Vastert.
Het ontwerp is van G.van Kalcken.

BEELD VAN H.GEORGIUS
patroon van de kerk
(Achter in kerk)
Dit is een van oorsprong gepolychromeerd houten beeld. In
de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit wit geschilderd,
thans is het weer opnieuw gepolychromeerd.
De heilige Georgius, ook wel Joris genoemd, is gekleed in
harnas met helm en mantel. In de rechterhand draagt hij een
speer, in de linker een schild. Met zijn rechtervoet staat hij op
een draak. (de legende van St.Joris en de draak vindt u onder
het hoofdstuk Wie was St. Georgius.)
Het beeld werd in 1913 geschonken door Johan ter Beek en
Naatje Vastert. Het ontwerp is van G.van Kalcken.
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BEELD GERARDUS MAJELLA
(Achter in kerk)
Gerardus is gekleed in ordegewaad.
In zijn armen houdt hij een kruisbeeld en aan de
voeten ligt een schedel en geselkoord.
Het beeld staat op een sokkel met de tekst:
”GERARDUS MAJELLA / HELPER ALLE NOODEN
B.V.O. [= bid voor ons]
Hoogte van het beeld ±200cm en dateert uit de
periode 1910-1920

BEELD VAN THERESIA VAN LISIEUX
(Linker Trancept kerk)
Dit 125cm hoge beeld is vervaardigd uit brons door het atelier
J.G.E.Brom en H.M.Brom te Utrecht.
Het is gestempeld met het jaartal 1929 en voorzien van het
meesterteken van de firma Brom.
Theresia staat afgebeeld in ordegewaad.
Voor de borst draagt zij een kruis en rozen.
Het beeld werd op 20 januari 1929 ingewijd.
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Missiekruis
(achter in kerk)
Kruis met klaverbladvormige uiteinden. Corpus
met doornenkroon en korte lendendoek boven
corpus is INRI-bordje aangebracht. Dit kruis
maakte deel uit van de inventaris van de oude
Georgius kerk. De term missiekruis stamt uit de
tijd dat vroeger in de regel eens in de 5 jaar een
soort parochieretraite werd gehouden. Deze
bestonden uit extra godsdienstoefeningen en
gingen vaak gepaard met “donderpreken”.

Kruisbeeld
(Achter in kerk bij informatie hoek)
Dit bronzen kruis op houten kern is vervaardigd
door Nico Witteman uit Amsterdam.
Op de bronzen plaat staat de volgende
afbeelding en tekst gedreven:
Centraal staat een viernagelige corpus, met
lendendoek tot op de knie en het hoofd naar
links gewend.
Boven het corpus is de Geestesduif en de hand
Gods te zien.
Onder het corpus staat een haan.

Op de uiteinden van de rechter en linker balk staat de tekst:
“MYN VOLK WAT HEB IK U MISDAAN; OF WAARIN HEB IK U BEDROEFD;
ANTWOORD MIJ”
Op de onderrand staan de jaartallen 1784 en 1934.
Deze verwijzen naar het 150-jarig bestaan van de parochie sinds de reformatie
(zie ook geschiedenis 1700-1900).
Dit kruis was oorspronkelijk bestemd voor Obrecht te Amsterdam.
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KRUISWEGSTATIES
(14 stuks)
Olieverf op doek; F.H.Bachg Groningen - 1921
De staties zijn tijdens de grote kerkrestauratie eind jaren vijftig schoongemaakt en
waar nodig bijgewerkt. Tegelijkertijd zijn de lijsten ingekort, waarbij de
bijbelteksten die aan weerszijden van de statie zaten werden verwijderd.
De staties zijn een geschenk van:
- Deken van der Waarden
- Dhr. Buyvoets
- Dhr. Hoffscholte
- Dhr. J. ten Bos
- H.Hart- genootschap
- Een kerkpotje.
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ALTAAR OPZETSTUK
(Rechter Transept)
Afkomstig uit de kloosterkapel van de zusters franciscanessen welke zich
tegenover de kerk bevond.
Harry Spannenburg heeft dit altaarstuk gered van de sloop en gerepareerd.
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GLASMOZAÏEKEN
Gemaakt door Mw. Nelie Wolf-van Hessen in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Ingewijd in 2001 na haar overlijden in 2000.
In de dagkapel:
- Jezus in hof van olijven/graflegging (1981)
- Hemelvaart/Pinksteren
- Maria en Jezus ontmoeten elkaar in de hemel (1985)
- Kroning in de hemel

Kruis bij Maria altaar (zie afbeelding)
[onderaan beginnend ]
- Annuntiatie: aankondiging van de
geboorte van Jezus
- Geboorte Jezus: geen kersttafereel,
maar brood, vuur en warmte
- Opdracht van Jezus in de tempel:
offer en duivenkooi (1981)
- Wedervinding van Jezus in de
tempel
- Maria bezoekt haar nicht
Elisabeth(1981)
- Jezus draagt zijn kruis
- Doornenkroning (1985)
- Geseling van Jezus (1986
- Kruisdood van Jezus (1985)

Ingangsportaal:
6 mozaïeken rondom de gedenkkruisjes voor de overleden parochianen.
- Gekruisigde Jezus
- Snoeiende man in wijngaard
- Bedelaar Job
- Trooster
- Parabel vissen
- Verkondiging
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QUILT 100JR GEORGIUS
(Bij Jozef altaar)
De quilt is 250x250 cm. En heeft 16 panelen zij symboliseren:

Kerst

Goede
Vrijdag

Pasen

Advent

Pinkstern

Lithurgie

Maria

Diaconie

Stukje glas
in lood

Catechese

H.Georgius

Doopsel

H.Oliesel
Vormsel

Ontwerp:
Uitvoering :

Eucharistie

Huwelijk

F.Klaarenbeek
15 dames Sjors kreagroep o.l.v. Ria Perik
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GEBRANDSCHILDERDE RAMEN
ABSIS
1902 F.Nicolas &Zn
5 ramen
Scènes uit het leven van Christus .
(van li naar re)
1. Boven: 2 mannelijke figuren.
Waarschijnlijk de apostelen
(Jacobus en Johannes)
Onder: aanbidding van de herders
links Maria,Jozef en Kind
rechts herders
erboven engelen met de tekst:
Gloria in excelsis deo.
Geschenk van den weleerw. heer
J.F.W.Koenen (pastoor)

2. Boven: 2 mannelijke figuren.
Waarschijnlijk de apostelen
Philippus en Jacobus de Mindere
Onder: het laatste avondmaal
Christus die het brood breekt en Judas die
wegloopt met de zak zilverlingen.
Geschenk van de familie
H. Koopmans - Heitbrink
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3.Boven: Opstanding van Christus.
Christus met zegebanier staat naast graf.
Engelen houden grafdeksel vast,
een soldaat slaapt ander schrikt
Onder: Ecce Homo.
Christus wordt aan volk getoond in
purperen mantel met op zijn hoofd een
doornenkroon en een rietstengel als
scepter
Geschenk van de familie
J.W.Koenen - Vos

4.Boven : 2 mannelijke figuren met
hellebaard.
Waarschijnlijk de apostelen
Matthias en Bartholomeus
Onder : Hemelvaart.
Leerlingen blijven op berg achter.
Christus laat zijn voetstappen na.
De sleutels bij figuur rechts onder
symboliseren de apostel Petrus
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5.Boven: 2 mannelijke figuren.
Waarschijnlijk de apostelen
Mattheus de tollenaar en Andreas.
Onder: Pinksteren.
In een kring staan en knielen Maria en de
leerlingen. Links voor Petrus met sleutels.
Boven hoofden vurige tongen en stralen
van de Gees-tesduif (niet zicht-baar).
Tekst:
ter eere van den H.Fran-ciscus van Assisie
(kosten: fl.2330,=; [€1057,=]
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MARIA ALTAAR
1902 F.Nicolas & Zn
4 ramen
Scènes uit het leven van Maria
1. Geboorte van Maria
Rechts Anna in kraambed, links staat Joachim met naam in nimbus.
Hierboven 2 engelen met banderol: egredietur virga de radice jesse is.XI.I
Geschenk/ van den// heer J.H./ ten Bos Sr.

2. Presentatie van Maria in de tempel.
Maria wordt door Anna en Joachim naar de hogepriester (rechts) met mijter
begeleid.
Rechts voor een misdienaar met wierookvat
3. Annunciatie.
(Rechts) Maria geknield op bidstoel.boven Geestesduif.
Links Gabriël. Hij maakt met de rechterhand een spreekgebaar, in de linkerhand
heeft hij een scepter, boven een banderol met de tekst: ave Maria gratia plena
[wees gegroet Maria vol van genade].
Midden voor staat een vaas met lelieën. Dit symboliseert onschuld en reinheid
Tekst: decano/ dilecto// jubilanti/ F.H.A./ Reigers [voor deken/geliefde
jubilaris/F.H.A.Reigers
(pastoor van 1872 tot 1903)
4. visitatie.
Rechts: Maria (links) en Elisabeth.
Zij geven elkaar de hand.
Links twee heiligen, een man en vrouw
Tekst: congaudens/ familia/ 15 aug./ 1902/ 1852 [verheugde familie]
De ramen werden geschonken door familie t.g.v. 50-jarig priesterfeest deken
F.A.Reigers
(kosten 3 ramen fl.708,=;[€320,=])
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JOZEF ALTAAR
1902 F.Nicolas & Zn
4 ramen
Scènes uit het leven van Jozef

1.Huwelijk Jozef en Maria.
Links de hogepriester met
voor hem een knielend
figuur die een boek open
houdt.
Rechts Jozef met leliestaf
en Maria die elkaar de hand
geven.
Op achtergrond Joachim en
Anna.

2.Droom van Jozef.
Links Maria geknield, boven
haar de hand Gods met
stralen.
Rechts Jozef slapend in
timmerwerkplaats.
Boven hen een engel met
tekstbanderol:
Joseph fili David noli timer
accipere mariam conjugam
tuam.
[Jozef zoon van David
onwillig bevreesd aan te
nemen Maria als zijn
echtgenote]
Geschenk van het
St.Gregorius koor Almelo.
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3. Vlucht naar Egypte.
Maria op ezel met Kind.
Jozef loopt naast haar.
Ze worden begeleid door
drie engelen met
muziekinstrumenten.

4. H.Familie in
timmerwerkplaats.
Links het Kind met balk in
zijn armen, aan zijn voeten
ligt een kruis, achter Hem
staat Anna, rechtsvoor
Maria zittend met
handwerk, naast Jozef aan
de werkbank.
Tekst:
decano F.H.A.Reigers
jubilanti decantus
presbyteri 1852
15 aug. 1902
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DAGKAPEL
(voormalige sacrestie)
Rondboogvenster met twee montants
(raamstijlen). Dit raam is waarschijnlijk
uit oude Georgius kerk afkomstig en
dateert vermoedelijk uit ± 1860. Het
beeldt een kruisgroep uit met in het
midden Christus aan het kruis.
Viernagelig type met doornenkroon en
lendendoek tot op de knieën.
Daarboven het bordje INRI.
Aan de voet van het kruis een banderol
met de tekst:
sic deus dilexit/ mundum
[zo heeft god de wereld liefgehad ]
Links van het kruis staat Maria
afgebeeld en rechts Johannes.
[beschadiging onder oksel Jezus is gerestaureerd]
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Linker Transept: 1928 Jos ten Horn;
Schenking Broederschap van het H.Hart
Twee neogotische spitsboogvensters
Boven:
2 geknielde vrouwelijke heiligen in ordegewaad, achter 2
staande mannelijke heiligen
Onder:
H.Hart van Christus. Christus staand met vlammend hart.
Rechts M.M.Alacoque met daarachter H.Petrus Canisius met
boek onder linkerarm
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Orgelbalkon: 1928 Jos ten Horn
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“Salve Regina” raam, voorstellend Maria Middelares.
Geschenk t.g.v. 40-jarig priester-feest deken H. van der Waarden.
Door ten Horn zelf vervaardigd in het atelier van glasbrander Derix te Goch (D).
Het raam toont in stralend wit licht tegen een blauwe achtergrond Maria, als
koningin des hemels gezeten op een wolkenbank. Op haar schoot staat het
Christuskind, zegenend met rechterhand. Vanuit het allerhoogste punt van het
raam straalt de witte duif - de Heilige Geest - een gouden straal naar beneden,
dwars door het ‘gloria’zingende engelenkoor.
De buitenste raamvlakken zijn gevuld met musicerende engelen. Daarbinnen een
kring van aanbiddende engelen. Beneden links de aartsengel Gabriël en rechts
Jozef. Onder in het midden Sint Georgius op rood paard, boven groene wereldbol.
Daaronder in een “gouden” vak de opdracht van de jubilaris:
‘k mocht op Uw Kroningsdag/ zoover ’t op aard vermag/ den Hemel binnentreden.
Nu ik U dankbaar kroon/ Geef allen ’t Hemelsch loon/ Die ’k leid bij hunne
schreden.
In december 2004 is door de gemeente Almelo dit raam van binnen uit van
verlichting voorzien, zodat het raam buiten wanneer het donker is goed te zien is.
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Mariakapel
1928 ontwerp, 4 ramen, uitgevoerd in 1940 Jos ten Horn.
Deze ruimte was voorheen doopkapel.
1.
2.
3.
4.

Zondeval. Adam en Eva in het aartsparadijs. In de boom de slang
De verdrijving. Adam en Eva worden door de engel verdreven uit het paradijs
Kruisgroep. Rechts Maria links Johannes, boven de zon, de verduisterde
maan en bliksem
Hemelvaart. 3 leerlingen kijken op naar Christus. Boven wolk met
Geestesduif
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Gedenksteen
(achter in kerk)
Tekst in neogotische lettering: “Ter
herinnering aan den bouw / dezer Kerk AD
1901-1902 / F.H.A.Reigers deken en
pastoor / G.J.Reinders H.Akkermans Kap. /
J.M.Koenen G.J.A. Jansen / Bl. Buyvoets
J.A.ter Haar Kerkm./ W te Riele GZ
:K.M.Spoor Aann.”

Eerste steen (in absis)
De eerste steen (± 150 kg.) zou
aanvankelijk gelegd worden op 23 april
1901. Dit is de feestdag van Sint Georgius.
Maar aangezien op die dag “Congregatio
pastorem” viel, werd de plechtigheid
bepaald op de octaafdag 30 april.
’s Morgens werd er om 8.30 uuur een
H.Mis opgedragen en ’s middags was er
een plechtig lof. Na het lof trokken de
parochianen, tegen een vergoeding van
fl.0,25, vooraf gegaan door de heren
geestelijken en misdienaars naar het
bouwterrein. De eerste steen van dit kerkgebouw vergeleek de ziekelijke deken
Reigers in zijn feestpredikatie met Petrus, de steenrots, waarop de kerk van
Christus is gebouwd.
Tevens werd er een perkamenten oorkonde in een koperen bus ingemetseld.
Ook parochianen konden hun eigen steen met naam leggen tegen betaling van
fl.2,50 en een week later werd aan minder vermogenden de gelegenheid geboden
dit voor fl.1,= te doen. Na aftrek van onkosten leverde dit fl.425,= op.
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ORGEL
In 1792 werd aan de Gravin van Rechteren Limpurg toestemming gevraagd om
een klein orgel te mogen kopen. Of er inderdaad een orgel geplaatst is, lijkt
aannemelijk, maar is niet zeker. Rond 1840 lijkt de kerk geen orgel te bezitten en
wordt de muzikale begeleiding verzorgd met behulp van fluit en klarinet of hobo.
In 1851 wordt er een orgel geplaatst door C.F.A. Naber uit Deventer in de oude
Georgius kerk. Dit orgel heeft 17 stemmen, 2 handklavieren, vrij pedaal en 3
blaasbalgen.
In 1902 werd dit orgel gerepareerd door de Gebroeders Gradussen te Winssen.
Intussen gebruikte men een serafijn-orgeltje van fa. Haarbrink. Na reparatie wordt
het oude orgel herplaatst in de nieuwe Georgius kerk.
In 1949 wordt een orgelfonds opgericht. Het huidige orgel kan worden
aangeschaft. Dit concertorgel werd 8 maart 1959 ingewijd en werd toentertijd
bespeeld door A. de Klerk. Daarna heeft Hans Ponten jarenlang trouw de
vieringen begeleid op dit orgel. Het orgel werd geleverd door Fa. Vermeulen uit
Alkmaar. Het heeft twee manualen en pedaal, 29 registers, de toets- en
registertractuur is elektrisch. Bij de bouw is gebruik gemaakt van enige orgelpijpen
uit het oude orgel.
Op 15 februari 2008 werd, tijdens
een concert dat verzorgd werd
door de parochiële koren, de
mezzosopraan Valeria
Boermistrova en de organisten
G.Droogsma en H.Linker, officieel
een Vierdag pijporgel (bouwjaar 1974)
aan de parochie overgedragen.
Het orgel dat geplaatst is in het
rechter transept heeft de
volgende kenmerken:
Bouwwijze:mechanisch met sleepladen; Dispositie:ondermanuaal; Holpijp 8';Roerfluit 4';Octaaf 2'; Sifflet 1';
bovenmanuaal:Roerfluit 8'; Speelfluit 4'; Fluit 2'; Regaal 8' (tongwerk)Pedaal: Bourdon 16'; koppelingen: mannkopp; ped-kopp – I; ped-kopp – IItremulant op het hele werk. Omvang manualen:C t/m g''':56 toetsen;C t/m f ':30
toetsen.
Toonhoogte: a' = 440 Hertz

De commissie die bestond uit : H.Blom(VZ),H.Linker,V.Boermistrove F.ten Broeke
en D.Eijgendaal(secr.penn), hebben met behulp van sponsoren het benodigde geld
(€19.000,=) bijeengebracht. Echter zonder de bijzondere band die D.Eijgendaal
had met de vroegere eigenaar (G.Dekker) zou dit prachtige orgel nooit de vieringen
in onze kerk hebben opgeluisterd
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KANDELAARS
KANDELAAR ZEVENARMIG
(2 stuks) liturgisch centrum
Neogotisch,hoogte 285 cm en gemaakt van koper in het
atelier Wilhelm Polders te Kevelaar.

Drie liggende draken vormen de driezijdige voet.
Ronde stam, in het midden onderbroken door drie
schijfknopen, waartussen stam met parelrand omwonden.
Op de stam een bladornament met kroon van waaruit de
zeven s-vormige armen, waartussen wingerdranken,
komen.
Geprofileerde afdruipschaaltjes met gekanteelde rand en pinnen als kaarsdragers.
Geschenk van H.ten Bos jr. en Mw. de Wed.Spaen-Leus,
t.g.v.het huwelijk op 28-8-1904 van Dhr.H.ten Bos met Mej. Spaen.

KANDELAAR
(6 stuks) liturgisch centrum (geen foto)
Kandelaar (6x): H 53 cm.
Gebronsd koper Fa. Brom/ Utrecht.
Gehamerd, ronde gewelfde voet op 4 liggende schijven.
Een zich verjongende stam met schijfknopen en opgelegd draadwerk.
Gewelfde afdruipschaal met pin als kaarsendrager
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KANDELAAR
(6 stuks) hoofdaltaar
Neo-romaanse kandelaars op driezijdige ajour voet
met bladmotieven op drie klauwpootjes. Op de
hoeken draken met opgeheven koppen. Getwijnde
stam met meloenvormige ajour knopen met parels.
De afdruipschaal heeft aan de onderkant een
koordrand waarboven een lopende wingerdkam. Pin
als kaarsendrager.
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PAASKAARSKANDELAAR
Neogotische kandelaar
Geschenk van vicaris mgr. A.J.J.Woolderink
t.g.v. zijn zilveren priesterfeest op 2004-06-09

Pagina 37 van 39

BASILIEK

Conopeum

Tintinabulum

Wapen
De Hoge Raad van Adel heeft de
basiliek een wapen toegekend.
“Confitemini Domino”
“Looft de Heer” en “getuigt over de Heer”

Oorkonde

Onder de eretekenen die boven in het
wapen staan afgebeeld zijn te zien
(li) - Vlag St.Joris
(re) - Stadswapen Almelo
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TRIOMFKRUIS
In 2012 werd de parochie een triomfkruis ter
beschikking gesteld. Deze komt oorspronkelijk uit
de in 1970 gesloten neogotische St.-Martinuskerk
in Utrecht. Na de sluiting van die kerk verhuisde
het kruis naar de parochiekerk van Rhenoy
(Betuwe). Het kruis is vervaardigd door het atelier
Mengelberg. Het heeft ± 75 jaar gehangen bij een
hoogaltaar dat ook ontworpen is door Mengelberg
en grote gelijkenis vertoonde met die in onze
basiliek. Uit kunstzinnig oogpunt is het dus een
volmaakte combinatie.
Het kruis is 5,5m x 4m groot en heeft aan de
uiteinden schildjes van de 4 evangelisten.

St. Marcus

St. Matheus
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