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M irakelbijlage 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 vie-
ren we zondag 9 april. Alle kinderen zijn om 10.15 
uur welkom in de Parochiezaal om een palmpaas-
stok te maken. Na een korte rondgang worden ze 
om 11.00 uur in de kerk gezegend. De kinderen 
hebben tijdens de viering hun eigen kinderwoord-
dienst. En: neem ook houdbare paaslekkernijen 
mee voor de kinderen en ouderen die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank!

> Goede Week

Op Witte Donderdag (13 april) gedenken we om 
19.30 uur tijdens een plechtige eucharistie met 
pastor Roderick dat Jezus met zijn apostelen het 
Laatste Avondmaal viert. 
Op Goede Vrijdag (14 april) 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 16 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 pastor Roderick en de muzikale 
ondersteuning is van de Oecumenische Cantorij 
Oorsprong. Aansluitend kun je eieren zoeken in de 
pastorietuin!

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

Over mensen...                                           

> Overleden

Op 12 januari: 
Lamberta Fijnenberg-Epskamp, Amersfoort 
Op 25 januari:
Dick Groenewoud, Hooglanderveen
Op 1 maart: 
Hendrik Severs, Hooglanderveen

Overige berichten...                                         

> Paastuin voor jong en oud

Als voorbereiding op het Paasfeest houden we op 
zaterdag 15 april een Vrolijke Paastuin! Om 18.00 
uur zijn er gezellige activiteiten in de pastorietuin 
en Parochiezaal: paaskaarsen maken, eieren ver-
stoppen, een paasspeurtocht, kuikens en konijnen 
knuffelen, gratis poffertjes en een paasvuur. Om 
19.00 uur sluiten we af met een verhaal!

> Help de kinderen een handje!

Kinderen zijn in onze geloofsgemeenschap graag 
geziene gasten! Eens in de twee weken is er een 
kinderwoorddienst tijdens de (eucharistie)viering 
op zondagmorgen. Iedere zondag kun je als mis-
dienaar meehelpen. En je kunt je aanmelden als 
collectant! En er zijn regelmatig vieringen en acti-
viteiten voor jong (en natuurlijk ook wat ouder).
Om alle kinderen en gezinnen de ruimte te geven 
zoeken we een paar enthousiaste vrijwilligers die 
mee kunnen helpen! Begeleiding bij de Kinder-
woorddienst, ondersteuning bij speciale vieringen 
en hulp bij activiteiten. Leuk om samen iets op te 
bouwen, een tevreden gevoel als je kinderen ziet 
groeien en waardevolle contacten in je eigen 
gemeenschap! Doe mee! 
Mail lokaalteam@stjoseph-olva.nl of spreek een 
van onze vrijwilligers aan!  
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> Nobuts in concert

Een indringende Open 
Zondag met het Zeven 
Sloten-concert van Nobuts 
op 5 maart. Het verhaal van 
de verloren zoon in Neder-
pop is bijgewoond door 125 
mensen.  Het was mooi! ‘Ze 
mogen vaker komen’, was 
een van de reacties!

> Proef de Taizésfeer

Twee keer per jaar is er een Taizéviering in onze 
kerk. Je bent zaterdag 18 maart 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.  

> Eierdozen voor VoedselFocus

De eerstee stapel eierdozen is afge-
leverd bij VoedselFocus Amersfoort. 
Een auto vol met tientallen lege 
eierdozen! Na een oproep op Twit-
ter hebben we de voedselbank de 
helpende hand aangereikt. In maart 
kun je ook nog lege dozen inleve-
ren achter in de kerk.

> Peuter- en Kleuterkerk

Op zondag 2 april is er om 11.00 uur een viering 
speciaal voor de allerkleinsten en hun (groot-) 
ouders in de Parochiezaal St. Joseph. Liedjes, een 
verhaal, een gebedje, een knutsel en natuurlijk een 
kaarsje aansteken!

> Fietsen op Zondag

Een ontspannende fietstocht vanaf de St. Joseph-
kerk. Onderweg is er ruimte 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 9 en 23 april en 7 mei na de viering van 
11.00 uur. Neem wat lekkers mee voor onderweg!

> ZondagsOntbijt

De maand mei staat in het teken van Maria, de 
moeder van Jezus. We beginnen de maand met een 
ZondagsOntbijt op 7 mei. Te gast is John van den 
Heuvel, misdaadjournalist bij SBS en De Telegraaf. 
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.  

> Eerste Communie

De kinderen die 
hun Eerste Heilige 
Communie gaan 
doen zijn voor-
gesteld. Wij wen-
sen Daan van 
Burgsteden, 
Danilyo Boom, 
Joost Botterblom, Kyenne Daniels, Loes Mosterd-
man, Niksa Radovic, Paola Snelenberg, Renske Hel-
mich, Roan Versteegen, Rowan van de Grift en Su-
zanne Besseling een mooie en vrolijke voorbe-
reiding! 

> Aan Tafel bij Joseph

Aan Tafel bij Joseph is een groot succes! De 30 
plaatsen zijn altijd bezet. Bij de eerstvolgende 
avond op 21 april wordt aan de hand van litur-
gische symbolen een Pesachmaaltijd klaargemaakt. 
Aan Tafel bij Joseph is een heerlijke ontmoetings-
maaltijd om 17.30 uur in Parochiezaal St. Joseph. 
De deelname is een vrijwillige bijdrage. Aanmelden 
via parochiezaal@stjoseph-olva.nl of via het 
secretariaat.

     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: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)
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