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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...                                          

> Hemelvaart en Pinksteren
Op Hemelvaartsdag 5 mei ben je om 11.00 uur 
welkom in de H. Kruiskerk voor een feestelijke 
eucharistie en aansluitend het Parochiefeest op 
het veld voor de kerk, met muziek, spellen, 
lekkernijen en meer.

Pinksteren, het feest van 
de Geest, vieren we in 
onze kerk op feestelijke 
wijze met de eucharistie op 
zaterdagavond 14 mei en 
op zondagmorgen 15 mei, 
zondag met Kinderwoord-
dienst. Ook worden onze 
vormelingen in het zonnetje 
gezet op deze mooie dag!

> Mariamaand
Mei is Mariamaand en dan is er iedere 
donderdag er een Mariaviering en op 26 mei is er 
om 19.30 uur een Marialof in onze kerk.

> ...en meer
Op zondag 29 mei is er alweer een feestelijke 
viering met pastor Roderick Vonhögen waarin 
twee tieners hun eerste heilige communie gaan 
doen. Op zondag 5 en 19 juni is er tijdens de 
viering weer Kinderwoorddienst. Kom je ook?

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

Over mensen...                                              

> Geboren
Op 4 maart:
Shahin Roan, zoon van Ruben en Esther Bonke

> Gevormd
Op 5 maart:
Björn Zuiderwijk, Hooglanderveen
Carmen Morsink, Hooglanderveen
Isa de Jong, Amersfoort
Jarik van de Mast, Amersfoort
Robin Stultiens, Amersfoort
Stella Wiegers, Amersfoort
Tess Boltjes, Amersfoort

> Overleden
Op  29 maart:
Cornelia Vianen-Uyland, Hooglanderveen
Op 3 april:
André Hílekes, Amersfoort

Overige berichten...                                            

> Zalig Pasen 2016
Met velen, jong en 
oud, hebben we de 
Goede Week, Paas-
zaterdag en het grote 
feest van Jezus’ ver-
rijzenis gevierd. De 
kerk is nog steeds 

springlevend! Voor het derde achtereenvolgende 
jaar is op Paaszaterdag de PaasTuin gevierd, de 
voorbereiding aan de vooravond van het grote 
feest! Een gezellig, drukbezocht programma van 
een uur met konijntjes, lammetjes en kuikentjes, 
een speurtocht over het verhaal van Jezus, 
paaskaarsen maken en na-
tuurlijk overheerlijke 
poffertjes. En op Paas-
zondag hebben we in een 
volle kerk de verrijzenis 
gevierd, met meer dan 40 
kinderen in de kinderwoord-
dienst én het enthousiaste 
paaseieren zoeken na de 
viering. En, het weer werkte 
ook in dit vroege voorjaar 
prima mee.      

 >>>>

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


> Groot feest!
Tijdens een feestelijke viering mochten 20 kin-
deren op 17 april voor het eerst meedoen aan de 
communie. In een prachtig versierde kerk waren 
400 mensen bijeen om de kinderen een gewel-
dige start van de feestdag te bezorgen.

Een mooie stap voor Babette Voogel, Elise Hil-
horst, Enzo Cuhfus, Floor Olmer, Harmen van 
Rheenen, Heavenly Dania, Isis Engels, Jona Tol-
boom, Kai Swiebel, Laurie de Ruiter, Lisa Pham, 
Michel Lucas, Matts Molenberg, Nick van Noor-
denburg, Olivier de Bruin, Pien van Beek, Senn 
Koiter, Stephanie Shaba, Suze Weijers en Viggo 
Renes!

> Help minderjarige vluchtelingen
Maatje worden voor een alleenstaande minder-
jarige vluchteling? Stichting Timon biedt  huisves-
ting en begeleiding aan vluchtelingen (14-18 
jaar), binnenkort ook in Vathorst. Deze jongeren 
zijn zonder ouders en meestal zonder familie 
naar Nederland gevlucht. Alles is nieuw voor 
hen: de taal, de cultuur, de omgeving. En ze heb-
ben in hun jonge leven het nodige meegemaakt. 
Jij kunt deze jongeren helpen door een maatje 
voor hen te zijn. Door samen leuke dingen te 
doen of door samen te werken aan een concreet 
doel, bijvoorbeeld aan het leren van de taal, het 
vinden van de weg in Amersfoort, het vinden van 
een stage- of werkplek. Soms zijn er ook zoge-
naamde huis-tuin-en-keuken-maatjes voor de 
groep nodig. Vrijwilligers die eens een keer willen 
chauffeuren, de jongeren willen helpen bij het 
repareren van hun fiets, vertalen, enzovoort.

Help je mee? Informatie bij Ellen Hogema, 
diaconie OLVA, 06-22499326.

> Fietsen op Zondag
De winter is voorbij, de lente 
dient zich aan en dat betekent 
dat het stalen ros weer van stal 
kan. Een nieuw seizoen Fietsen 
op Zondag breekt aan! De eer-
ste keer is op zondag 1 mei, 
aansluitend aan de viering om 
11.00 uur. Na een kopje koffie of 
thee wordt een mooie fietstocht 
gehouden door het Eemland. Lekker ontspannen 
en elkaar anders ontmoeten! Daarna staan de 
zondagen 22 mei en 12 juni op het programma!

> Vacatures: doe je mee?
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 enkele 
van onze vacatures:

– begeleiders Kinderwoord-
dienst (v/m) Je bereidt in de werk-
groep de Kinderwoorddiensten voor, 
daarna ga je twee-aan-twee aan de 
slag. 

– meedenkers in de Locatie-
raad en Pastoraatsgroep (v/m) Je 
overlegt enkele keren per jaar over 
het reilen en zeilen in de gemeen-
schap, maakt plannen en hebt zorg 
voor de toekomst.

– helpende handen bij acti-
viteiten (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 locatie-
coördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).

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
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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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