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Voor dringende pastorale zorg (bv. ziekenzalving of 
overlijden) belt u 06 - 57 54 12 22 voor contact met 
de dienstdoende pastor. Voor overige zaken neemt 
u contact op met ons secretariaat (gegevens z.o.z).

Bij de vieringen...                                          

> Op weg naar Pasen
De belangrijkste tijd van het jaar, de kern van het 
christelijk geloof komt in een week in sneltrein-
vaart aan je voorbij. We nodigen je uit om er 
eens echt bij stil te staan:

Palmzondag – 12/13 april – 19.00 / 11.00 uur
De palmpaasoptocht start zondag om 10.30 uur.
De intocht van Jezus in Jeruzalem. Als koning 
werd Hij binnengehaald. Op een ezeltje, 
toegezwaaid met palmtakken. Als herinnering 
krijgen we een gezegend palmtakje mee naar 
huis, om achter het kruisje te plaatsen.

Witte Donderdag – 17 april – 19.30 uur
Jezus viert met zijn apostelen het Laatste Avond-
maal en laat ons dan de Eucharistie na. 'Wit' is 
de liturgische kleur van die dag, vandaar. Voor 
het laatst klinken de klokken, Jezus gaat een 
eenzame nacht van waken en bidden tegemoet.

Goede Vrijdag – 18 april – 19.30 uur
De herdenking van het lijden en sterven van 
Jezus. Hij nam onze fouten op zijn schouders en 
stierf voor ons aan het kruis. Wat betekent dat 
voor ons snelle leven van nu? Durven we even 
een pas op de plaats te maken?

Pasen – 20 april – 11.00 uur
Verrijzenis van Jezus uit de dood. De vrou-wen 
die Hem zoeken in het graf, vinden het leeg. 
Jezus leeft en de leerlingen zullen hem weer 
ontmoeten. 

Alle vieringen zijn in onze kerk.

De Paaswake (19 april) wordt om 21.00 uur 
gevierd in de St. Martinuskerk in Hoogland en de 
H. Kruiskerk in Amersfoort.

> Mariamaand
De Mariamaand mei komt er aan, iedere 
donderdag is er een Mariaviering om 19.30 uur in 
onze kerk. Het wordt een extra feestelijke maand 
vanwege het 40-jarige Lourdeswerk.

En heel speciaal wordt Moederdag 11 mei: 
tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur is er 
voor het eerst een Kindernevenviering: in een 
eigen viering met muziek, verhalen en gebeden 
gaan de kinderen aan de slag met het thema. 

> Kinderwoorddienst en crèche
Iedere twee weken is er Kinderwoorddienst voor 
basisschoolleerlingen en crèche voor de 
allerkleinsten. Voor vormelingen en middelbare 
scholieren is er met Pasen een Tienerkwartier. 

Een compleet overzicht van de vieringen vind je 
in Mirakel op pagina 10 of op onze website 
www.stjoseph-olva.nl.

Omdat het om mensen gaat...                      

> Geboren
Op 26 januari: 
Frouke Ingrid Maria, dochter van Saskia en 
Danny Dikkeboer-de Ruiter, zusje van Guusje en 
Pien; Nijkerk

Van harte proficiat met dit nieuwe leven!

> Gedoopt
Op 16 februari: 
Huib Kapteijn, Amersfoort
Vianne Adriana Klein, Amersfoort

Ouders en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
Op 12 januari:
Wim Kok, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht hem verlichten.

>>>>



Overige berichten...                                            

> Paaszaterdag
Wat is het goed bevallen, een eigen aantrekkelijk 
programma op Paaszaterdag 19 april als voorbe-
reiding op Pasen! Vorig jaar met de Zandtove-
naar en dit jaar met een eigen gezinsprogramma 
in de tuin en het bos bij de kerk. Wat denk je van 
poffertjes, een vrolijke kinderboerderij met jonge 
konijntjes, kippen en kuikentjes, een puzzel-
speurtocht over het leven van Jezus, op een 
groot scherm Pasen met de Zandtovenaar, een 
paasvuur en zelf eieren verstoppen. Het pro-
gramma begint om 18.00 uur en wordt om 19.00 
uur afgesloten met een korte openluchtviering 
rond het vuur. Wij hopen dat jong en oud deze 
voorbereiding op Pasen mee komen vieren!

> Eerste Heilige Communie
28 kinderen zijn begonnen met de eerste stap op 
weg naar hun Eerste Communie op 18 mei. Wij 
wensen Anniek Olmer, Chris van Beek, Hannah 
van Eijden, Lana Engels, Lars Hilhorst, Manouk 
ter Haar, Marcin Doszczak, Matthiijs de Bruin,  
Melvin Morsink, Sem de Jong, Steijn Wardekker,  
Tooske Schouten, Tren Botterblom, Emma van 

Burgsteden, Evy 
Hoentjen, Fenna 
Kip, Floor van 
Lunteren, Franka 
Wiegers, Jasper 
Stultiens, Jorn 
Heijmeskamp, 
Luc de Wit, Nout  

Tolboom, Pip Kok, Renée van de Mast, Ruben 
Cahn, Senne de Jong, Tess Noordanus en Thies 
Kapper, hun ouders en de vrijwilligers van de 
werkgroep EHC een mooie en leerzame tijd!

> Vrijwilligers
In dit beslissende jaar om de St. Josephkerk 
open te houden blijven we actief met aanspre-
kende activiteiten in en rond het Hart van Noord. 
Helpende handen zijn daarbij nodig, om het 
iedereen naar de zin te maken: van rondlei-

dingen voor de basisscholen tot het onderhoud 
van tuin en gebouw, en van openluchtviering tot 
mobiele kaarsenhoek. Doe mee, vele handen 
maken licht -en gezellig- werk!

> Lourdeswerk jubileert
Het Lourdeswerk Hooglanderveen viert in mei 

haar 40 jarig jubileum. Tijdens 
deze feestmaand zijn er dan di-
verse activiteiten rondom Maria. 
Op de donderdagavonden in mei 
zullen er aansluitend op de Ma-
riavieringen lezingen zijn. Ook is 
in de laatste week een tentoon-
stelling met voorwerpen die te 
maken hebben met Maria. Heeft 
u zelf of iemand die u kent ma-
teriaal (gekocht, gekregen of ge-

maakt) en bent u bereid dit voor de duur van de 
tentoonstelling beschikbaar te stellen, komen wij 
graag met u in contact: Corien Ossendrijver (033-
253 70 79 | Theo van Hamersveld (033-257 12 
58) | Ans Ketting (033-257 12 78) of e-mail: 
lourdeswerk@hooglanderveen.net.

> Wensen van doopouders
Goede aansluiting bij jonge gezinnen is een van 
de belangrijke aandachtspunt in het Hart van 
Noord. Met al het waardevols dat 
we als geloofgemeenschap te bie-
den hebben willen we optimaal 
kunnen aansluiten bij de behoeften 
en wensen van jonge gezinnen. 
Dat verzinnen we niet zelf, maar 
horen we het liefst van de mensen 
zelf. Daarom nodigen we doop-
ouders van de afgelopen drie jaar 
van harte uit om met ons te mee te 
denken over wat de St. Josephkerk nu en in de 
toekomst kan betekenen. Deze avond wordt op 
dinsdag 8 april om 20.00 uur gehouden in de 
parochiezaal. Aanmelden kan via e-mail: 
lokaalteam@stjoseph-olva.nl. 

Volg ons op Twitter:    @stjosepholva
  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort – geloofsgemeenschap St. Joseph
van Tuyllstraat 29, 3829 AB  Hooglanderveen
Secretariaat open op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
T: 033-257 12 85   
E: st-joseph@katholiekamersfoort.nl
W: www.stjoseph-olva.nl  /  Twitter: @stjosepholva
Kerkbalans:  NL77 RABO 0123 1000 11  t.n.v.  'RK Parochie OLVA / St. Joseph'

Pastoraatsgroep: 
Joke Mulder (033-257 21 60) – Hermien Overkamp (033-257 12 15) – Gea Smink (033-258 07 32)

Begrafenissen/grafrechten: W. v. Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)


