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St. Josephs lokale

Mirakelbijlage van de geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen–Vathorst
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...
De voorbereiding op het grote
feest van Kerstmis is begonnen. Ieder weekend brandt er
een kaarsje meer, tot de geboorte van Jezus. Kom meevieren, er is iedere zondag
Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen.
> ...Kerstmis
Het mooiste feest voor jong en oud, dat vier je in
onze knusse St. Josephkerk! Op Kerstavond (24
december) zijn er drie vieringen. Om 17.30 uur
een Kleuterkerstviering, waarbij stil zitten niet
echt nodig is. Om 19.00 uur de Familieviering
voor kinderen, moeders, vaders, oma's en opa's.
En om 22.30 uur de
Zalige Kerstnacht, warme
(samenzang-) kerstliederen met het Gemengd
Koor, verhalen die raken
en het kaarslicht bij de
stal. Op eerste kerstdag
(25 december) is er om
11.00 uur een feestelijke eucharistieviering. En
om 15.00 uur is de kerststal geopend voor
bezichtiging en een kaarsje.
> 2016...
Driekoningen en het feest van de Doop van
Jezus vieren we op 3 en 10 januari. Twee kleurrijke vieringen om het nieuwe jaar goed te beginnen!
Een compleet overzicht van de vieringen vind je
in Mirakel op pagina 10 of op onze website
www.stjoseph-olva.nl.

Over mensen...
> Gedoopt
Op 22 november:
* Elisabeth Christina Merema, Amersfoort
* Wies Johanna Maria Dikkeboer, Nijkerk
* Yip Diede Ossendrijver, Amersfoort
* Aleena Benoj, Amersfoort
Familie en gemeenschap van harte gefeliciteerd!

Overige berichten...
> Musical: Sterrennacht in Bethlehem
Wie kent het kerstverhaal niet? Maria, Jozef, de
kleine baby Jezus, en natuurlijk de os en de ezel.
Maar eigenlijk begint het verhaal al veel vroeger:
al heel lang wachten de sterren in de hemel met
spanning op dit grote moment! Vanuit de hoge
hemel zien de sterren wat er op aarde gebeurt.
En dan, plotseling, moeten ze zelf aan de slag
want sommigen blijken een hoofdrol te spelen in
dat wat ze daar beneden zien gebeuren!

In de grote musical Sterrennacht in Bethlehem
brengt een cast van 75 kinderen en jongeren de
belangrijkste sterrennacht in de geschiedenis op
ontroerende wijze tot leven. Een schitterende
belevenis voor jong en oud! Deze grote musical
is zaterdag 19 december om 19.00 uur te zien in
onze kerk. En voor alle zingende kinderen is er
die middag om 15.00 uur een musicalworkshop.
Het resultaat laat je dan zien in het
voorprogramma van de musical.
Kaartjes kosten slechts 4 euro, reserveren kan
via musicalsterrennacht@gmail.com (ook voor de
aanmelding van de workshop). Informatie op
www.stjoseph-olva.nl.
>>>>

> Troost op Wereldlichtjesdag

> Stand van zaken rond verbouwing

Wereldlichtjesdag wordt dit jaar gehouden op
zondag 13 december. Om 19.00 uur worden over
de hele wereld kaarsjes van troost aangestoken
om te denken aan (je) overleden
kinderen. Je bent welkom in de
tent naast de begraafplaats voor
een gezamenlijk moment bij het
Monument voor Overleden Kinderen, muziek, kaarslicht en ontmoeting. Opdat we deze kinderen
niet vergeten!

De verbouw van de pastorieruimten tot een grote
parochiezaal vordert. Meehelpen of -financieren?
Informeer bij Gradus (06 – 212537 57) of Hans
(06 – 53 14 74 18). Bidden voor het welslagen
van deze klus is natuurlijk ook nodig! Draag je
steentje bij, en vermeld je naam op het
doek achter in de
kerk. Deze wordt bij
de opening symbolisch in vruchtbare
aarde gestopt.

> Opbrengst Sam’s Kledingsactie
De inzameling van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood, die in september is gehouden,
heeft 1300 kg kleding opgebracht. Een heel mooi
resultaat! Iedereen die aan de actie heeft bijgedragen wil ik hartelijk danken.
Gerard van ‘t Klooster
> Doe mee: Eerste Communie en Vormsel
Kinderen uit groep 4 kunnen meedoen aan de
voorbereiding op de Eerste heilige Communie op
17 april in onze kerk. De ouderavond is op 10
december, aanmelden van de kinderen kan via
communie@outlook.com. Doe mee, een waardevol feest om je kinderen een basis mee te geven!
Ook de voorbereiding op het
heilig Vormsel gaat beginnen. De informatie-avond is
op 14 december. Een mooi
traject waarin kinderen uit
groep 8 / de brugklas leren
over delen, samenleven,
omzien naar elkaar en de
kracht van de heilige Geest. Aanmelden via
vormselolva@gmail.com.
> Denk aan de Kerkbalans
Wij doen een dringend beroep op iedereen om
het werk van de geloofsgemeenschap met een
(toegezegde) financiële bijdrage in 2015 te
steunen, onder het motto 'Breng je kerk in
balans'! Stort de bijdrage op NL77 RABO 0123
1000 11 t.n.v. ‘R.K.-PAROCHIE OLVA – ST.
JOSEPH’.
Heel hartelijk dank!
penningmeester Hans Ossendrijver
> Zing je mee?
Lekker meezingen tijdens de Familiekerst op 24
december? Leuk! Kom oefenen op dinsdagmiddag 15 en 22 december in de kerk. De
limonade staat klaar!
Informatie op www.stjoseph-olva.nl.

Aansluitend aan de viering op zondag 6
december is de feestelijke eerste steen-legging.
Daar heffen we samen het glas op het vele werk
dat is verzet en de toekomst die we als geloofsgemeenschap met een nieuwe zaal in kunnen
gaan. Hopelijk zijn velen aanwezig bij de viering
van 11.00 uur en de steenlegging daarna!
> Parochiezaal voor en door parochianen
Onze nieuwe parochiezaal wordt in februari
officieel geopend. En vanaf die tijd kan de zaal
volop gebruikt worden. Maar dan zijn er ook vrijwilligers nodig, een gezellige klus voor ieder die
de mogelijkheid heeft en het ook leuk vindt om
iets in de pastorie te willen doen. We denken aan
taken als: bediening (catering), koffie/thee verzorgen, schoonmaken, technische dienst, handdoeken/theedoeken wassen, enzovoort. Geef je
op als je net zo enthousiast wordt als wij al zijn.
Alle kleine beetjes helpen. Zo kunnen we beter
inschatten wat de mogelijkheden voor gebruik
zijn. We zijn afhankelijk van onze eigen mensen.
Gerda Froon, namens de LokatieRaad
(g.froon@hooglanderveen.net | 033-253 73 27)
> Onderscheiding
Hein Hof, Wim Tomassen en Piet van de Hoef
zijn op 22 november
onderscheiden met de
eremedaille in goud
van de Nederlandse
Gregorius Vereniging
voor hun jarenlange
inzet voor de kerkmuziek, ondermeer in
de Gregoriaanse Schola. Van harte gefeliciteerd!
> Kerkplein verlicht
Op zaterdag 12 december worden om 17.00 uur
de lichtjes op het kerkplein aangestoken, met
muziek van Animato en gezelligheid rond het
kampvuur.
VOLG ONS OP TWITTER: @StJosephOLVA

