januari / februari 2016

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...
> Carnaval en Aswoensdag...
Voor de elfde keer wordt er op carnavalszaterdag
6 februari een carnavalsmis gevierd in onze kerk.
Zo kun je tijdens dit kleurrijke feestweekend op
adem komen, even bezinnen, en dankbaar terugkijken. En daarna weer het feest in! Verkleed
komen is natuurlijk leuk, het hoeft niet. De
carnavalsmis met Prins Ron I, de Turf-stampers
en de Veen Vocals begint om 19.30 uur.
Na het carnaval volgt de inkeer en de voorbereiding op Pasen. De Veertigdagentijd starten we
indrukwekkend op Aswoensdag 10 februari 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!
> Veertigdagentijd
Tijdens de Veertigdagentijd op weg naar het
Paasfeest is er iedere zondagmorgen een
Kinderwoorddienst, waarin we stap voor stap op
weg gaan naar Pasen. Doe je mee? Je bent
welkom tijdens de viering van 11.00 uur!
> Openingsviering Parochiezaal
De nieuwe parochiezaal wordt geopend op zondag 28 februari, aansluitend aan de eucharistieviering uit dankbaarheid. De Veen Vocals zingen,
er is Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Hopelijk komen velen deze mijlpaal voor
Hooglanderveen en Vathorst meevieren!
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 13 december:
* Xavi Kattestaart, Amersfoort
> Overleden
Op 12 december:
+ Ans Mulder-Werkhoven, Hooglanderveen
Op 14 december:
+ Toos vd Pol-Vermeulen, Hooglanderveen

Overige berichten...
> ZondagsOntbijt
In het kader van het Jaar van Barmhartigheid,
waarin de kerk laat zien dat de medemens die
het minder heeft gelijk is aan ieder ander mens,
zal Cieka Galenkamp aanschuiven bij het
ZondagsOntbijt op 17 januari. Cieka is algemeen
coördinator van VoedselFocus Amersfoort en zal
vertellen over dit werk
en hoe zij gezinnen ondersteunt om de weg uit
armoede te vinden. In
Amersfoort zijn honderden huishoudens aangewezen op hulp van de voedselbank. Zelfs
Vathorst telt er meer dan 30! Het ZondagsOntbijt
begint om 10.00 uur in de parochiezaal St.
Joseph en wordt om 11.00 uur afgesloten met
een korte gebedsviering in de kerk.
> Communicantjes aan de slag
De 20 kinderen die op 17 april hun Eerste Heilige
Communie ontvangen, worden zondag 31 januari
in de viering met pw. Josephine van Pampus gepresenteerd. Een groep enthousiaste kinderen,
die in verschillende bijeenkomsten meer leren
over Jezus, de kerk, de communie, elkaar helpen
en klaar staan voor elkaar. Het wordt een mooie
tijd en laten we met z'n allen de kinderen op 31
januari op weg helpen!
>>>>

> Opening Parochiezaal
De ontwikkelingen rond de St. Josephkerk gaan
in sneltreinvaart verder. Na de beslissing om de
kerk voor de katholieke parochie te behouden is
het afgelopen jaar door een grote groep vrijwilligers het gereedschap ter hand genomen en
binnen een half jaar een prachtige parochiezaal
gerealiseerd. Kom het resultaat bekijken tijdens
de opening op 28 februari aanstaande. Hou
www.stjoseph-olva.nl in de gaten voor het
feestelijke openingsprogramma!
> Actie Kerkbalans
Als lokaal bestuur willen we ook
in 2016 met Gods zegen en uw
hulp verder bouwen aan een
vitale gemeenschap vanuit de
St. Josephkerk. Met vieringen en
activiteiten rond de kerk, maar
ook met initiatieven in onze wijken. Vooral met
elkaar! Natuurlijk kan dat niet zonder een financieel gezonde basis. Niet alleen het gebouw, de
energie en de vormgeving van vieringen kosten
geld, maar ook de uitvoering van activiteiten, de
inzet voor de buurt en de gewenste gastvrijheid.
Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op
uw vrijgevigheid. Steun ons via NL77 RABO
0123 1000 11 t.n.v. 'R.K.-Parochie OLVA - St.
Joseph'. Uw bijdrage is aftrekbaar van de belastingen vanwege de ANBI-status. De bijdrage
komt volledig ten goede aan het werk van onze
geloofsgemeenschap in Vathorst en Hooglanderveen.
> Bloemetje van de Week
Vanuit onze geloofsgemeenschap
brengen we een bloemetje bij mensen
die een steuntje nodig hebben of in het
zonnetje mogen worden gezet. Kent u
iemand die een bloemetje verdient, laat
het ons weten, bij voorkeur via e-mail:
lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

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)
> Vacatures
Omdat we samen kerk willen zijn in Vathorst en
Hooglanderveen, willen we de gemeenschap ook
met elkaar naar de toekomst brengen. Dus heb
je nog wat ruimte in je drukke agenda of wil je
een keer iets anders doen, dit zijn onze
vacatures:
– begeleiders Kinderwoorddienst (v/m) Je bereidt in de werkgroep de Kinderwoorddiensten voor,
daarna ga je twee-aan-twee aan de
slag.
– meedenkers in de Locatieraad en Pastoraatsgroep (v/m) Je
overlegt enkele keren per jaar over
het reilen en zeilen in de gemeenschap, maakt plannen en hebt zorg
voor de toekomst.
– helpende handen bij activiteiten (v/m) Je bent een enkele
keer bereid je handen uit de
mouwen te steken, om diverse
activiteiten tot een succesvol einde
te brengen.
Meedoen? Graag! Je krijgt er veel voldoening
voor terug! Aanmelden kan via ons e-mailadres:
lokaalteam@stjoseph-olva.nl of bij locatiecoördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).

> Parochiezaal voor en door parochianen
Onze nieuwe parochiezaal wordt in februari
officieel geopend. En vanaf die tijd kan de zaal

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)

