maart / april 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...
> Palmzondag
De feestelijke intocht van
Jezus in Jeruzalem vieren we zondag 20 maart
met versierde palmpaasstokken (op 19 maart om
16.00 uur kun je er een
maken in de Parochiezaal St. Joseph!) en de
optocht om 10.30 uur vanaf het kerkplein.
Daarna is er een viering met pastor Roderick
waar palmtakjes gezegend en uitgedeeld worden. En: neem ook houdbare paaslekkernijen
mee voor de kinderen en ouderen die afhankelijk
zijn van de Voedselbank!
> Goede Week
Op Witte Donderdag (24 maart) gedenken we om
18.00 uur tijdens een plechtige eucharistie met
pastor Roderick dat Jezus met zijn apostelen het
Laatste Avondmaal viert. Daarna kun je op de
fiets naar The Passion of in de Parochiezaal St.
Joseph samen naar The Passion kijken.
Op Goede Vrijdag (25 maart) is er om 19.30 uur
een viering, waarin we met pastor Roderick het
lijden en sterven van Jezus aan het kruis
herdenken. Je kunt bloemen meenemen voor de
kruishulde.
> Pasen
Pasen (zondag 27 maart) is het grote feest van
de Verrijzenis! Dat vieren we om 11.00 uur met
de eucharistie en een feestelijke Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen rond de
Paaskaars. Voorganger is pastoor Tuan en de
muzikale ondersteuning is van het Gemengd
Koor.

> School-Water-viering
In de eucharistieviering van zondag 2 april (11.00
uur) is er aandacht voor het waterproject van de
St. Josephschool. Een bijzondere viering met,
voor en door kinderen. Ook voor iets oudere
belangstellenden!
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 21 februari:
* Kaja Edens, Amersfoort
Op 6 maart:
* Matts Molenberg, Amersfoort
> Overleden
Op 13 januari:
+ Ans Huijskes, Emmercompascuüm
Op 21 januari:
+ Theodorus Margaroli, Amersfoort
+ Berthe Noortman, Amersfoort
Op 30 januari:
+ Maria Sandbrink, Hooglanderveen
Op 14 februari:
+ Henrica v. Hamersveld-v.d Berg, Amersfoort

Overige berichten...
> Vrolijke PaasTuin 2016
Voor een vrolijke voorbereiding op Pasen zijn alle
kinderen, hun ouders en andere belangstellenden welkom in de pastorietuin. Op Paaszaterdag
26 maart is er een PaasTuin met om 18.00 uur
poffertjes, een knusse kinderboerderij, een dvdvoorstelling van de Zandtovenaar, paaskaarsen
maken en een puzzeltocht rond het verhaal van
Jezus. Om 19.00 uur brandt het paasvuur en
sluiten we af met een verhaal. En natuurlijk ga je
paaseieren verstoppen voor de viering van
Pasen op zondag. Komen jullie ook?!
>>>>

> Communicantjes aan de slag

> Proef de Taizésfeer

De 20 kinderen in onze geloofsgemeenschap die
hun Eerste Heilige Communie gaan doen zijn al
bijna klaar voor het grote feest. Pien van Beek,
Olivier de Bruin, Enzo Cuhfus, Isis Engels, Dania
Heavenly, Elise Hilhorst, Senn Koiter, Lucas
Michel, Matts Molenberg, Lisa Nguyen, Nick van
Noordenburg, Floor Olmer, Lisa Pham, Vigo
Renes, Harmen van Rheenen, Laurie de Ruiter,
Stephanie Shaba, Kai Swiebel, Jona Tolboom,
Babette Voogel en Suze Weijers vieren dit feest
op 17 april. Wij wensen alle betrokkenen een
hele mooie dag! Welkom bij de grote familie van
Jezus!

Twee keer per jaar is er een Taizéviering in onze
kerk. Je bent zaterdag 23 april om 19.00 uur van
harte welkom bij een viering in de traditie van
Taizé. Sluit je aan bij deze viering met gebeden,
meditatieve zang en ruimte voor stilte.

> Opening Parochiezaal

> 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.
> 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 enkele
van onze vacatures:

Een feestelijke opening op zondag 28 februari
met kardinaal Eijk, burgemeester Bolsius, Leo
Fijen, heel veel vrijwilligers, sponsors en andere
belangstellenden. Een mooi begin van de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
> ZondagsOntbijt
Bij het ZondagsOntbijt, dat in januari voor de
tweede keer gehouden werd, hebben 35 parochianen genoten van een ontspannen samenzijn,
maar vooral ook van het verhaal dat Cieka
Galenkamp vertelde over haar betrokkenheid bij
VoedselFocus. Van Groningen, via Afrika, naar
de armoede in Amersfoort: ruim 600 adressen
maken op dit moment gebruik van de voedselbank; 47 adressen in onze wijken Vathorst en
Hooglanderveen. Het volgende ZondagsOntbijt is
op 10 april.
VOLG ONS OP TWITTER: @StJosephOLVA

– 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).

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)

