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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...                                          

> Openluchtviering Vathorst
De derde Openluchtviering vanuit onze geloofs-
gemeenschap wordt op zondag 6 juli om 11.00 
uur gehouden in het Bronpark van Vathorst. 
Voorganger is mediapriester Roderick Vonhögen 
en de muzikale ondersteuning is van de Oecu-
menische Cantorij Oorsprong en het Gemengd 
Koor. Er is een speciale Kinderwoorddienst! 
Neem als het kan een klapstoeltje mee. En bij 
minder zomers weer zit je gewoon droog onder 
de traverse van het schoolgebouw. Na afloop is 
er koffie / thee / limonade Bij Daphne in de Kas.

> Zomerrooster
Vanwege de zomervakantie van voorgangers en 
vrijwilligers is er in de maanden juli en augustus 
tweemaal op zondag en eenmaal op zaterdag 
geen viering in onze kerk. 

> Welkom Thuis
Aan het einde van de zomervakantie zijn we 
weer thuis. En tijdens de viering op zondag 31 
augustus ben je weer Welkom Thuis!

> Startzondag
Het is een traditie om het nieuwe werk-
jaar weer goed te beginnen: de werk-
groepen presenteren zich, de plannen 
van de Locatieraad worden bekend 
gemaakt en ga met elkaar in gesprek 
welke wensen je voor 2014/2015 hebt. 
Kom meevieren op zondag 7 septem-
ber om 11.00 uur. Er is dan ook weer Kinder-
woorddienst en crèche.

Een compleet overzicht in Mirakel op pagina 10 
of op onze website www.stjoseph-olva.nl.

Omdat het om mensen gaat...                      

> Geboren
Op 9 juni: 
Shireau, dochter en zusje van familie Versleijen.

Van harte proficiat met dit nieuwe leven!

> Gedoopt
Op 22 juni: 
Colin Filip Albering, Amersfoort

Ouders en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
Op 10 mei:
Grada Voskuilen-Vrijhoef, Hooglanderveen
Op 17 mei:
Elly Brundel-Hoogland, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht hen verlichten.

Overige berichten...                                            

> Pracht opbrengst voor Jarige Job!
De spaaractie van de Communicantjes voor de 
Stichting Jarige Job heeft een prachtig bedrag 
opgeleverd. De 28 kinderen en de bezoekers van 

de twee vieringen van de 
Eerste Heilige Communie 
hebben maar liefst 
€ 1.242,84 bij elkaar 
gebracht. De opbrengst is 
bedoeld voor kinderen die 
door een moeilijke financiële 
situatie thuis eigenlijk geen 
echte verjaardag kunnen 
vieren.

> Toekomst van de St. Josephkerk
De Locatieraad en Pastoraatsgroep zullen begin 
september de laatste stand van zaken met het 
parochiebestuur bespreken. Aan de hand van 



deze informatie zullen bestuur en pastoraal team 
de knoop doorhakken. Dan wordt duidelijk of 
onze kerk behouden kan blijven voor de 
weekendvieringen. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we deze centrale plek in Hooglanderveen-
Vathorst nodig hebben om ons werk te kunnen 
doen en als gelovigen aanwezig te kunnen zijn. 
Als kloppend Hart van Noord. Wij houden je op 
de hoogte en ondertussen rekenen wij op jullie 
gebed en steun!
Locatieraad en Pastoraatsgroep

> Fietsen op Zondag
Na de viering om 11.00 uur 
gezellig een fietstocht door het 
mooie Eemland. Aanmelden is 
niet nodig, gewoon op de fiets 
komen en meedoen is genoeg. 
Neem ook wat lekkers mee voor 
onderweg! De eerstvolgende 
data zijn 13 en 20 juli en 10 en 
24 augustus. 

> Kevelaer op de fiets
Vanuit de parochie gaan enkele jongeren op de 
fiets naar Kevelaer. Zij sluiten zich daar aan bij 
de parochianen en kinderen die op 28 en 29 in 
dit Duitse Mariabedevaartsoord zijn. De fietsers 
vertrekken zondagmorgen 27 juli om 8.30 uur 
met een gebedsviering bij de Lourdesgrot achter 
onze kerk. Meevieren en uit-
zwaaien mag!

> Geslaagde jubileummaand
De meimaand is voorbij, en 
daarmee ook de festiviteiten 
rondom het 40 jarig bestaan 
van het VNB Lourdeswerk 
Hooglanderveen. De organi-
satoren kijken met veel plezier 
terug op goed bezochte Maria-
vieringen, het Marialof, diverse lezingen en de 
tentoonstelling. De Lourdeswerkgroep dankt 
iedereen die hiervoor op zijn of haar manier een 
steentje aan heeft bijgedragen. En nu deze fes-
tiviteiten achter de rug zijn, kan de Lourdesgrot

achter de kerk ook opgeknapt worden. Het 
tegelwerk is al aangepakt, ergens in de komende 
weken zal het Mariabeeld grondig schoonge-
maakt en hersteld worden. Dus mocht u Maria in 
de tussentijd missen: ze komt terug!

> Rondleidingen
Eén van de speerpunten van onze geloofs-
gemeenschap is om de scholen, docenten en 
kinderen in contact 
te brengen met ge-
loof en kerk. Onder-
deel daarvan is de 
rondleiding in ons 
kerkgebouw. In het 
afgelopen schooljaar 
zijn verschillende 
groepen van de drie 
katholieke scholen op bezoek geweest. Naar te-
vredenheid en met nieuwe plannen voor het 
schooljaar 2014/2015. Dank aan de rondleiders 
en vrijwilligers die actief zijn geweest op de 
scholen!

> Kerkbalans
De actie Kerkbalans die eens per jaar in januari 
heeft tot nu toe minder opgebracht dan afgelopen 
jaar. Wij doen een 
dringend beroep op 
alle geloofsgenoten 
om onze geloofs-
gemeenschap te 
steunen: alleen dan 
kunnen we nabij zijn 
in Vathorst-Hooglan-
derveen en het kerk-
gebouw onderhouden. Heel hard nodig als we 
open mogen blijven. De volledige opbrengst is 
bestemd voor onze eigen St. Josephkerk en gaat  
niet naar parochie of bisdom. 
Steun ons via:  NL77 RABO 0123 1000 11  t.n.v. 
'R.K.-PAROCHIE OLVA - ST. JOSEPH'

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: W. v. Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)


