juli / augustus 2017

St. Josephs lokale
lokale

M irakelb ijlag e van de geloofsgem eenschap 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...
> Zomervieringen
De scholen vieren vakantie, zonnige oorden worden opgezocht, tenten worden opgezet of lekker
genoten wordt van het mooie weer in eigen omgeving. Ook de pastores en vele vrijwilligers van
onze geloofsgemeenschap schakelen een tandje
terug. Toch is er ieder weekend een (eucharistie-)
viering in onze kerk. Voel je welkom en kom de
zomer vieren, een kaarsje opsteken voor een goede
reis en het gezelschap van andere geloofsgenoten
opzoeken.

> Startzondag
We zijn al bezig met de voorbereidingen van de
Startzondag op 27 augustus. Een feestelijke viering
met kinderwoorddienst en een gezellig samenzijn
na afloop. Vind je het leuk om mee te zingen, sluit
je dan eenmalig aan bij het Inloopkoor. De repetitie is op dinsdag22 augustus om 19.00 uur in
onze kerk.
Een compleet overzicht van de vieringen vind je in
Mirakel op pagina 10 of op www.stjoseph-olva.nl.

Over mensen...

> Overleden
29 april:
Henk van Oostenrijk, Hooglanderveen
2 mei:
Alie van Bekkum, Hooglanderveen
10 mei:
Mien Kok-van Laar, Hooglanderveen
25 mei:
Anna Sikkes, Nijkerk
1 juni:
Leila Eysbroek-Bish, Amersfoort

Overige berichten...
> Vrijwilligers gezocht!
Om ook het komend jaar weer klaar te kunnen
staan voor Hooglanderveen en Vathorst, zijn we
dringend op zoek naar helpende handen! Een paar
leuke klussen met wijkgenoten. Hoe meer mensen
meedoen, hoe beter het werk verdeeld kan worden!
> Eens in de twee weken is er kinderwoorddienst
tijdens de (eucharistie)viering. Een kort programma
met een verhaal, lied en vaak een knutsel.
> De voorbereiding voor de Eerste Communie in
2018 gaat beginnen en we zoeken drie vrijwilligers
die met de parochiecoördinator het traject willen
begeleiden.
Twee mooie activiteiten, die mede de toekomst van
onze kerk in Vathorst en Hooglanderveen bepalen.
Doe mee! Mail lokaalteam@stjoseph-olva.nl. We
geven graag meer informatie.

> Gedoopt

> Communicantjes gefeliciteerd!

Op 30 april:
Pieter Linker, Stephan Epskamp en Yara Martina.

Daan van Burgsteden, Danilyo Boom, Joost Botterblom, Kyenne Daniels, Loes Mosterdman, Niksa
Radovic, Paola Snelenberg, Renske Helmich, Roan
Versteegen, Rowan van de Grift en Suzanne Besseling hebben hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Onderdeel van de voorbereiding was
>>>>

> Getrouwd
Op 26 mei:
Manon Denessen en Sebastiaan van Leur

een spaaraktie voor de Speelgoedbank. Met een
prachtig resultaat: €523,97. Daarmee kunnen veel
Amersfoortse kinderen blij gemaakt
worden, die het
normaal gesproken
met minder moeten
doen! Super!

> ZondagsOntbijt
Het ZondagsOntbijt rond een inspirerend verhaal
wordt regelmatig gehouden, aanvullend aan de
traditionele vieringen in onze kerk. Op zondag 2
juli ben je om 10.00 uur welkom, met een verhaal
over het dakloos leven in Amersfoort. Wat doen we
voor de mensen die net buiten de boot vallen?

> Inspirerend Pinksteren
In een goed gevulde kerk was op 4 juni een hoofdrol weggelegd voor de jonge generatie: van boekjesuitdelers tot collectanten, van lector tot misdienaars, alle hulp die de
pastor kreeg was jonger dan 16 jaar. Aan
het eind van de viering
gingen de deuren open
om bij de Hoi-berg de
pinksterzegen te ontvangen.

> Ingezonden
“Het was een speciale dag voor de leerlingen uit
groep 7 van KBS de Marke. Op de fiets naar de kerk
voor een eigen pinksterviering met pastoor Tuan. Ik
mocht mee als fietsouder en was benieuwd naar
de ervaring van onze aanstaande pubers. De aankomst in het vernieuwde parochiehuis ontstak bij
mij weer een klein vuurtje. Pastoor Tuan met aandacht voor ieder kind, de frisse sfeer in de ruimten
en de enthousiaste vrijwilligers. Limonade en

koffie stond al klaar. Het prikkelde mijn nieuwsgierigheid en gevoel van ‘trots’. Trots wellicht wat
misplaatst als je niet wekelijks meer komt, maar
als er iets is waar ik vanuit mijn katholieke basis
trots op ben, is het de gemeenschapszin van de St.
Joseph. De initiatieven waar tijd en energie in
gestopt wordt door alle
vrijwilligers in het dorp en
in Vathorst. De verbouwing,
de tuin en het gevoel van
welkom-zijn wakkerde mijn
vlammetje weer aan! Dat
terwijl de pinksterviering
nog niet gestart was. De
viering was ontspannen,
met interactie, humor,
warmte en betrokkenheid. Met prachtige meezingers en zo lukte het onze kinderen, die opgroeien in een tijd van snelle media en korte aandachtspanne, toch ruim 45 minuten te boeien. Wat
mij boeide was vooral het gevoel van gezien worden, je gesteund voelen door een vlammetje en de
heilige Geest en het bespreken van de manieren
waarop mensen zich uitdrukken. De vrijwilligers
die trots zijn op hun zelfverbouwde huis én de
enorme betrokkenheid van de pastoor en aandacht
voor de kinderen. Ik was geraakt! Zoonlief in groep
7 en dochter in groep 5; oh wat hoop ik dat ook bij
hen dat vlammetje brandt en de passie het vuurtje
aan kan wakkeren!”
Diana Weerdestijn

> Fietsen op Zondag
Een ontspannende fietstocht om met elkaar in
gesprek te gaan, er is een picknick en een bezoek
aan een galerie, tuin of natuurgebied. Deze zomer
wordt er ook gefietst. De start is op zondag 25 juni,
9 en 23 juli, 13 en 27 augustus na de viering van
11.00 uur. Neem wat lekkers mee voor onderweg!
Een aanrader voor een ontspannen middag!

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'
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Joke Mulder (033-257 21 60) – Gea Smink (033-258 07 32)
Begrafenissen / grafrechten: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)

