oktober / november 2017

St. Josephs lokale
lokale

M irakelb ijlag 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...
> Mariavieringen
In oktober staat de rozenkrans centraal, het bekende gebedssnoer dat door velen gebruikt wordt.
Iedere donderdagavond is er om 19.30 uur een
Mariaviering in onze kerk, op 26 oktober een afsluitend MariaLof.

Over mensen...
> Geboren
Op 29 september:
Jesper Roan, zoon van Anouk en Wiebe Bergsma

> Gedoopt
Op 10 september:
Julius en Charles Wildeboer
Colin Hendriksen
Mila Bouw

Overige berichten...

> Taizéviering

> Eeuwfeest St. Josephkerk

In het voor- en najaar verandert onze kerk in een kleinTaizé, naar voorbeeld van het
oecumenische klooster in
Frankrijk. In een verstillende
viering is ruimte voor je eigen
gedachten en intenties.
Zaterdag 21 oktober ben je om 19.00 uur welkom!
En op zaterdag 18 november verzorgt het
Gemengd Koor een thematische vesperviering.

In 2018 vieren we het 100-jarig bestaan van de St.
Josephkerk. Er is een commissie van parochianen
gevormd, die met een programmavoorstel zal
komen. Heb je ideeën, meld ze via ons mailadres
lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Ook als je mee wilt
helpen om dit feest tot een groot succes te maken.
De festiviteiten worden gehouden in het weekend
van 25/26/27 mei 2018. Reserveer die data!

> Allerzielen

Zouden mensen weer
gaan leven als we hun
verhalen vertellen? Of
misschien zijn ze dan
weer even bij ons?
Blijven ze leven als
we elkaar blijven vertellen wie ze voor ons waren, wat ze deden?
In de verhaalvoorstelling Allerzielen, Allerheiligen,
Allerlevenden klinken verhalen over mensen die
belangrijk zijn. Over mensen die niet meer onder
deze zon leven. Of gelukkig nog wel!
Anne Christine Girardot (filmmaker), John Gruter
(verhalenverteller), Casper van Dorp
>>>>

In de viering van Allerzielen gedenken we onze
lieve doden. Dat doen we in een warme viering op
2 november om 19.00 uur, waarna ieder een
kaarsje mee kan nemen naar het kerkhof om op
het graf van een dierbare te plaatsen.

> Kerk op Schoot / Sint Maarten
Voor de jongste generatie is er op 5 november een
Kleuterviering en op 11 november een Sint
Maartenviering met lampionnenoptocht.
Een compleet overzicht van de vieringen vind je in
Mirakel op pagina 10 of op www.stjoseph-olva.nl.

> Verhaalvoorstelling rond Allerzielen

(beelddenker) en Nico Knibbe (zanger) delen
verhalen en muziek over hun dierbaren in de
indringende voorstelling Allerzielen, Allerheiligen,
Allerlevenden. Je bent zondag 29 oktober om 16.00
uur welkom onze kerk. De toegang is gratis.

> Aan Tafel bij Joseph
Elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten en
kennis maken met de verschillende culturen in
onze geloofsgemeenschap. Dat kan bij het maandelijkse Aan Tafel bij Joseph. Op 20 oktober is er
een heerlijke Braziliaanse maaltijd en op 17 november is er oer-Hollandse hutspot. Je bent om
17.30 uur welkom in de Parochiezaal om gezellig
mee te eten! Meld je aan via het emailadres
parochiezaal@stjoseph-olva.nl.

> Kerk op Schoot
In het voorjaar hebben we voor de eerste keer een
Kleuterviering gehouden in onze gemeenschap.
Veertien kinderen en hun ouders vierden met
ons mee. Op 5
november is er
om 11.00 uur in
de Parochiezaal
St. Joseph weer een nieuwe Kerk op Schoot. Het
thema is Sint Maarten. Rond de grote kaars gaan
we zingen en bidden, we luisteren naar het verhaal
van Sint Maarten en maken een handige knutsel,
die op 11 november van pas komt! Natuurlijk gaan
we tot slot ons eigen kaarsje aansteken. Kom je
ook?

> Sint Maarten: optocht, viering en inzameling
In onze wijken vieren we uitgebreid Sint Maarten!
Dat doen we op 11 november met een vrolijke
lampionnenoptocht om 18.00 uur vanaf ICOON in
Vathorst en vanaf het kerkplein in Hooglanderveen.

De stoet trekt dan naar de kerk voor een korte Sint
Maartenviering om 18.30 uur. We zamelen tijdens
deze viering ook houdbare lekkernijen en klein
speelgoed in voor VoedselFocus. Zo laten we zien
dat we net als Sint Maarten kunnen delen met kinderen die het minder hebben. En dan kun je om
18.50 uur met je lampion langs de deuren om lekkernijen op te halen.

> Aanmelding Eerste Heilige Communie
Op weg naar de Communie in een vrolijke en leerzame tijd, waarin kinderen uit groep 4 kennis maken met het verhaal van Jezus, de wereld om hen
heen, het zorgen
voor elkaar en het
samen vieren in de
kerk. Want na de
Eerste Communie
mogen kinderen
echt met de grote
mensen meedoen!
En je geeft je kinderen ook wat mee: ze werken samen voor een goed doel (voor kinderen in onze
eigen buurt). De Eerste Communieviering wordt op
15 april 2018 gehouden. De voorbereiding gaat in
januari beginnen.
Aanmelden kan via communie@outlook.com.

> Fietsen op Zondag succesvol
Het seizoen van Fietsen op Zondag is op 24
september afgesloten
met een fietstocht en
een heerlijke maaltijd.
Henny Kilsdonk kijkt
met tevredenheid terug
op het afgelopen jaar. 'Maar één keertje regen en
meestal 12 of 14 fietsers. Het was gezellig en goed
om dit te doen. Volgend jaar weer!'
>>>>> Volg ons op twitter: @STJOSEPHOLVA <<<<<

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort – geloofsgemeenschap St. Joseph
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