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St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag 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...

Over mensen...
> Gedoopt en gevormd
Op 15 april:
Marije Seinen-Molensky, Amersfoort

Overige berichten...

> Mariavieringen
Mei is in de katholieke traditie een maand speciaal
voor Maria. Niet voor niets valt moederdag ook in
deze maand... Op donderdag 11 en 18 mei is er om
19.30 uur een Mariaviering in onze kerk. Op 25 mei
(Hemelvaartsdag) is er een speciaal Marialof om
19.30 uur.

> Eerste Heilige Communie
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 doen op 21 mei hun Eerste Heilige Communie. Dit grote feest begint om 11.30 uur, er is
crèche voor de allerkleinsten.

> Pinksteren
Pinksteren (zondag 4 juni) is het
grote feest van de heilige
Geest! Een feest dat kracht
geeft en je begeleidt op je levensweg. Dat vieren we zaterdagavond 3 juni om 19.00 uur
met de eucharistie en op zondag 4 juni om 11.00
uur met een feestelijke eucharistieviering voor
jong en oud. Doe mee aan het Pinksterkoor (z.o.z)!
Pastor Roderick Vonhögen zal meer vertellen over
zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Een compleet overzicht van de vieringen vind je in
Mirakel op pagina 10 of op www.stjoseph-olva.nl.

> Geslaagd Paasfeest
Een gezellig drukke Paastuin
was de opmaat voor het grote
feest van Pasen in een volle
kerk, en 50 kinderen in de
kinderwoorddienst die met
een speciale ‘jakobsschelp’ pastor Roderick hebben
uitgezwaaid voor zijn pelgrimstocht naar Santiago.
Dank aan alle vrijwilligers en
mensen die met ons meegevierd hebben. En vooral ook
dank aan alle ondernemers, die
de Paaspuzzeltocht mogelijk
hebben gemaakt.

> Vrijwilligers gezocht!
Om eens in de twee weken de kinderwoorddienst
tijdens de (eucharistie)viering mogelijk te maken,
zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons team willen ondersteunen. Leuk om samen iets op te bouwen, een tevreden gevoel als je kinderen ziet
groeien en waardevolle contacten in je eigen gemeenschap!
En: we zijn op zoek naar enkele enthousiaste
vrijwilligers die de Eerste Communie in 2018 mee
willen helpen organiseren. De huidige club draagt
het stokje over. Hoe meer helpende handen, hoe
beter. Een gezellige en leuke klus, met veel nieuwe
contacten in onze wijken!
Doe mee! Mail lokaalteam@stjoseph-olva.nl. We
geven graag meer informatie.
>>>>

> Dankbare St. Josephdag
Onze vrijwilligers hebben we in het zonnetje
gezet in onze Parochiezaal. Lekkernijen, pannenkoeken, een historisch programma en een
diepe buiging voor alle inzet. En de uitreiking van
de Willibrordpenning aan Hermien Overkamp, als
waardering voor haar inzet
voor onze gemeenschap. De
laatste jaren met haar vele
bezoeken bij de mensen
thuis en de inzet in de Pastoraatsgroep.

> Aan Tafel bij Joseph
Aan Tafel bij Joseph is samen eten en ontmoeten.
Op 12 mei wordt een Mariadiner geserveerd door
pw Josephine van Pampus. Om 17.30 uur in Parochiezaal St. Joseph. Aanmelden via e-mail:
parochiezaal@stjoseph-olva.nl.

> ZondagsOntbijt
Een spannende start van mei!
Tijdens het ZondagsOntbijt op 7
mei is misdaadjournalist John
van den Heuvel (SBS / De Telegraaf) te gast. Hij zal vertellen
over het spanningsveld tussen
zijn geloof en de onderwereld.
Maar ook over zijn band met
Maria. Het ZondagsOntbijt begint om 10.00 uur en
wordt om 11.00 uur afgesloten met een kort
gebedsmoment in de kerk.

> 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. De start is op
zondag 7 en 21 mei en 11 en 25 juni na de viering
van 11.00 uur. Neem wat lekkers mee voor
onderweg!

> Samen zingen met Pinksteren!
Maak Pinksteren tot een groot feest en zing mee in
het Pinksterkoor. Moeders en dochters, vaders en
zoons. Jong en oud! Kom dinsdag 23 en 30 mei van
19.00 tot 20.00 uur oefenen in de St. Josephkerk.
Lekker samen zingen!

> Nog meer zingen
En alle kinderen die van zingen houden, kunnen
komen oefenen op dinsdag 9 en 16 mei om 18.00
uur in de kerk. Samen zingen voor de Eerste Communie, die op 21 mei gevierd wordt. Doe mee!

> Knusse Kleuterkerk
Voor het eerst is er een speciale
viering voor peuters en kleuters
gehouden. Rond het verhaal van
het Verloren Schaap voor 14
kleuters met hun ouders liedjes,
gebedjes, een knutsel en een
kaarsje… Wordt vast vervolgd!

> Welkom op de Pasar
Geniet van de Indische Pasar op zondag 28 mei. In
de parochiezaal en in de tuin staan kramen met
een gevarieerd aanbod aan oosterse producten,
zoals kleding, mineralen, wierook en sambals. Van
13.00 tot 18.00 uur. Toegang: 2 euro, kinderen tm
12 jaar gratis. Vanaf 14.00 uur is er een Indische
rijsttafel, bereidt door een Indische familie! Kosten
14 euro (incl. toegang tot de Pasar). Inschrijven
voor de maaltijd? Maak voor 22 mei het bedrag
over op NL20 INGB 0000 4564 33 o.v.v. Pasar,
Parochiezaal, uw naam en aantal personen.
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