
         december / januari 2017

              St. Josephs lSt. Josephs lokaleokale

M irakelbijlage 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...                                      

> Zaterdag Anders

Iedere derde zaterdag is er om 19.00 uur een vie-
ring onder het motto ‘zaterdag anders’. Op 17 de-
cember is er een Gregoriaanse Kloosterviering. De 
Mariavespers worden gevierd. Op 21 januari is er 
ook een vesperviering.

> Adventvieringen

Iedere zondag in de Aventstijd 
is er om 11.00 uur een eucha-
ristieviering met kinderwoord-
dienst. Door telkens een kaarsje meer aan te steken 
op de adventskrans leven we naar Kerstmis toe. 
Ook is twee keer in Parochiezaal St. Joseph een 
samenkomst om na te denken over Advent. Op 
donderdag 1 december is er een lezing met muzi-
kale bezinning, op 15 december draait de film The 
Nativity Story, de verfilming van de geboorte van 
Jezus. De avonden beginnen om 19.30 uur. 

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

Over mensen...                                           

> Overleden

Op  4 oktober: 
Bernard Smits, Amersfoort
Op  8 oktober: 
Anton Mulder, Hooglanderveen
Op  14 oktober: 
Jacoba de Ridder-Baars, Hooglanderveen

Overige berichten...                                         

> Zalig 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 is 
de Kleuterkerstviering voor de allerkleinsten met 
hun mama’s/papa’s/oma’s/opa’s, waarbij stil zitten 
niet echt nodig is. Om 19.00 uur de traditionele 
Familieviering met als thema ‘#Kijk nou!’. En om 
21.30 uur vieren we de Zalige Kerstnacht: warme 
(samenzang-) kerstliederen met de Oecumenische 
Cantorij Oorsprong, inspirerende verhalen die 
stralen en het kaarslicht bij de stal. 
Op eerste kerstdag (25 december) is er om 11.00 
uur een feestelijke eucharistieviering met het 
Gemengd Koor. En om 15.00 uur is onze kerststal 
geopend voor bezich-
tiging en een kaarsje.

> Driekoningen

De kerstvakantie wordt 
afgesloten met het feest 
van Driekoningen. Op 
zaterdag 7 januari is er om 19.00 uur een eucha-
ristieviering met de Gregoriaanse Schola. 
Zondag 8 januari is het feest voor jong en oud rond 
het verhaal van Caspar, Melchior en Balthasar. We 
gaan op zoek naar de koning in ons midden! Ter 
voorbereiding op dit feest is een kleurwedstrijd 
uitgeschreven, heb je geen plaat ontvangen, dan 
kun je ‘m downloaden op www.zaligkerstmis.nl! 
Daar staat ook alle informatie over dit slotfeest. 
Welkom!
 
> Eet-echt-eetcafé

Hilda Mossink houdt op donderdag 8 december 
een Eet-echt-eetcafé in Parochiezaal St. Joseph met 
als thema: 'Hoe word ik gezond oud?'. In een   >>>> 

http://www.stjoseph-olva.nl/
http://www.zaligkerstmis.nl/


informele setting geeft ze een presentatie met 
voedingsinfo en na afloop kun je genieten van een 
Echt Eten lunch. De kosten bedragen €10, inclusief 
lunch. Aanmelden kan via parochiezaal@stjoseph-
olva.nl of bij het secretariaat.          

> Aanmelding Eerste Heilige Communie

Alle kinderen die volgens de parochieadministratie 
in groep 4 van de basisschool zitten hebben een 

uitnodiging gehad om mee 
te doen met de voorberei-
ding op de Eerste Heilige 
Communie. De Eerste Com-
munievieringen zelf zijn in 
mei; de voorbereiding start 
al in december. Heeft u geen 

brief ontvangen, en wel een kind in groep 4 of 
hoger? Mail dan met edithvos@kpnmail.nl, dan 
krijg je alsnog een uitnodiging en aanmeldings-
formulier. 

> Denk aan de Kerkbalans
Wij doen een dringend beroep op iedereen om het 
werk van de geloofsgemeenschap met de (toege-
zegde) financiële bijdrage of een extra bijdrage 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’. 
De Actie Kerkbalans is de manier om de geloofs-
gemeenschap te steunen. Van de opbrengst wor-
den de pastores betaald, de kerk kan onderhouden 
worden, de lichten kunnen branden en er kunnen 
allerlei (wijk-)activiteiten gehouden worden. 
Zonder Kerkbalans geen Sint Maarten, kerstvie-
ringen, Paastuin, Fietsen op Zondag, Bij Joseph Aan 
Tafel, ZondagsOntbijt, Eerste Communie, doop-
vieringen, uitvaarten, bezoekwerk, enzovoort. 
Belangrijk dus! De opbrengst komt volledig ten 
goede aan ons werk in Hooglanderveen en Vat-
horst. 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee 
kunnen helpen om de enveloppen rond te brengen. 
Vele handen maken licht werk, dus meld je aan via 
lokaalteam@stjoseph-olva.nl.
penningmeester Hans Ossendrijver

> Lichtjes op het kerkplein
Showband Animato en Veenpower organiseren op 
10 december een familiematinee en het ontsteken 
van de lichtjes. Het matineeconcert begint om 
16.00 uur, na het ontsteken van het licht kunnen er 
broodjes gebakken worden boven het kampvuur, is 
er chocomel, glühwein en gezellige muziek.

> Troost op Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag wordt dit jaar gehouden op 
zondag 11 december. Om 19.00 uur worden over 
de hele wereld kaarsjes van troost aangestoken om 
te denken aan (je) overleden kinderen. Je bent 
welkom bij het Monument voor 
Overleden Kin-deren op de 
begraafplaats achter de kerk. Er 
klinkt dan troostende muziek, je 
kunt een kaarsje aansteken en 
even stil worden. Na afloop is er in 
de Parochiezaal St. Joseph ruimte 
om elkaar te ontmoeten of om 
even bij te komen bij een kop koffie / thee. Een 
mooie samenkomst, opdat we deze kinderen niet 
vergeten!

> Zing je mee?

Lekker meezingen tijdens de Familiekerst op 24 
december? Leuk! Kom oefenen op woensdag 14 en 
21 december om 19.00 uur in de kerk. 
Informatie op www.zaligkerstmis.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: secretariaat@stjoseph-olva.nl 
W: www.stjoseph-olva.nl  /  Twitter: @stjosepholva
Kerkbalans:  NL77 RABO 0123 1000 11  t.n.v.  'R.K.-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: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)
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