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St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph H ooglanderveen–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...
> Maria Lichtmis
Het feest van de
Opdracht van de
Heer in de tempel,
in de volksmond
Maria Lichtmis,
wordt op 2 februari om 19.30 uur
gevierd. Bij de
Lourdesgrot worden kaarsen door pastor Roderick
Vonhögen gezegend. Daarna volgt een lichtprocessie om de lichtjes bij Maria neer te zetten. Na
het slotlied kun je de Blasiuszegen ontvangen, als
bescherming tegen keelaandoeningen.

> Carnaval en vasten
Op carnavalszaterdag 25 februari wordt er een
carnavalsmis gevierd in onze kerk. Zo kun je tijdens
dit kleurrijke feestweekend op adem komen, even
bezinnen, en dankbaar terugkijken. Verkleed komen
is natuurlijk leuk, het hoeft niet. De carnavalsmis
begint om 19.30 uur.
Na het carnaval volgt de inkeer en de voorbereiding op Pasen. De Veertigdagentijd starten we
indrukwekkend op Aswoensdag 1 maart om 19.30
uur met het Askruisje: gedenk mens, dat ge van
stof zijt en tot stof zult wederkeren. Je kunt oude
palmtakjes meenemen, deze worden tijdens de
viering verbrand. Hopelijk komen velen meevieren!
Een compleet overzicht van de vieringen vind je in
Mirakel op pagina 10 of op www.stjoseph-olva.nl.

Over mensen...
> Overleden
Op 17 november:
Co v. Wegen-Steenbeek, Hooglanderveen.
Op 16 december:
Zuster Adriana-Marie, Tilburg.
Op 23 december:
Anna Maria de Vré, Hooglanderveen.

Overige berichten...
> Mini-Jaaroverzicht
De kerstvieringen in de St. Josephkerk zijn bezocht
door zo'n 3100 mensen, jong en oud. Het was een
mooie afsluiting van een bijzonder jaar dat begon
met de opening van de Parochiezaal St. Joseph. Een
jaar waarin we vele
warme momenten
hebben meegemaakt,
maar ook momenten
van afscheid waarop
we troost vonden bij
Onze Lieve Heer. Een
jaar waarin traditionele vieringen afgewisseld konden worden met nieuwe manieren van
ontmoeten. Bijvoorbeeld in het ZondagsOntbijt,
Aan Tafel bij Joseph, Vespers en het Driekoningenfeest. Ook in 2017 willen we verder bouwen en als
gemeenschap een plek bieden aan zinzoekers,
gezinnen, ouderen en nieuwkomers. En dat kan niet
zonder inzet van alle vrijwilligers, incidenteel of
structureel. Alle vrijwilligers zijn op zondag 19
maart welkom op de Josephdag om in het zonnetje
gezet te worden! En we hopen dat er ook het komend jaar weer nieuwe mensen aansluiten om al
die activiteiten met elkaar mogelijk te maken.
Locatieraad en Pastoraatsgroep
>>>>

> Open Zondag
Eens in de maand is er op zaterdagavond een eucharistieviering en op de aansluitende zondagmorgen een laagdrempelige Open Zondag. De eerste
was het Driekoningenfeest, waar zo’n 90 aanwezigen
met elkaar hebben gezongen, gebeden en reuzenposters ingekleurd hebben. Aan het einde van deze
samenkomst was er driekoningencake. Fleur Seinen vond de boon, zij mocht zich de rest van de
dag koningin noemen! De kleurwedstrijd, op kerstavond uitgeschreven, is gewonnen door Cerri-Anne
Jamias, Ylra Janssen en Cas Schimmel. Zij hebben
de Driekoningen van Playmobil ontvangen.
Op 5 februari en 5 maart volgt een nieuwe Open
Zondag. Wat de invulling wordt is nog niet bekend.
Hou daarvoor www.stjoseph-olva.nl in de gaten!

> Denk aan de Kerkbalans
Steun het werk van de geloofsgemeenschap met
een financiële bijdrage, onder het motto 'Mijn kerk
verbindt!'. Je bijdrage komt geheel ten goede aan
het werk van onze geloofsgemeenschap in Hooglanderveen en Vathorst. Zonder jouw bijdrage is al
dat vele (on)zichtbare werk onmogelijk! Stort een
bedrag op NL77 RABO 0123 1000 11 t.n.v. ‘R.K.PAROCHIE OLVA – ST. JOSEPH’. Heel hartelijk dank!
penningmeester Hans Ossendrijver

> Film in Parochiezaal
‘Dorsvloer vol Confetti’ is de eerste film rond het
jaarthema Spoorzoekers en Wegwijzers. De film gaat
over opgroeien in een streng gelovig gezin. Naar
het boek van Franca Treur. Je bent 3 februari om
19.30 uur welkom in Parochiezaal St. Joseph.
Aanmelden bij edithvos@kpnmail.nl.

> Presentatie en felicitatie
De kinderen die hun Eerste Heilige Communie gaan
doen worden op 29 januari voorgesteld. Zij gaan

daarna een vrolijke en leerzame tijd tegemoet! In
dezelfde viering worden onze 10 vormelingen in
het zonnetje gezet, als aanmoediging om vol vuur
op hun levensweg verder te gaan. Zij hebben een
week eerder het heilig Vormsel ontvangen in de H.
Kruiskerk.

> Aan Tafel bij Joseph
Het maandelijkse Aan Tafel bij Joseph is een groot
succes! De 30 beschikbare plaatsen zijn altijd bezet. En dat doet
goed, het is een
mooie manier
om elkaar op
een andere
manier te ontmoeten. Bij de
eerstvolgende
avond op 17 februari zet parochiane Mien Vliex je
een zelf gekookte maaltijd met Limburgs zuurvlees
(Rheinische sauerbraten), rode kool en puree voor.
En op 17 maart is er een sobere maaltijd door
chef-kok Lyvia. Met informatie over El Salavdor, het
projectland van de Vastenactie. De inloop is om
17.30 uur in Parochie-zaal St. Joseph. De deelname
is een vrijwillige bijdrage. Aanmelden via
parochiezaal@stjoseph-olva.nl of via het
secretariaat.

> St. Joseph op tv
In het kader van de actie Kerkbalans besteedt pastor Roderick Vonhögen in zijn programma Roderick
Zoekt Licht (dinsdag 24 januari om 16.20 uur op
NPO2) aandacht aan opvallende en verbindende
initiatieven in parochies door het land. En hij doet
ook onze gemeenschap aan tijdens Aan Tafel bij
Joseph en in gesprek met Peter Morsink, lid van
onze locatieraad. Een mooie pluim voor ons werk!
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)

