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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...                                          

> Taizé
De kerk wordt ingericht als een plek die Taizé 
ademt: een laagdrempelige samenkomst in de 
stijl van dit beroemde, oecumenische klooster in 
Frankrijk. Verfrissende liederen, meditatieve 
teksten, gebeden, kaarsen en ruimte voor stilte. 
Zaterdagavond 17 oktober is om 19.00 uur een 
Taizéviering. En hou je van zingen, dan kun je de 
liederen vanaf 18.15 uur repeteren. 

> Mariamaand
Oktober is van oudsher de rozenkransmaand in 
de katholieke kerk. Iedere donderdag is er om 
19.30 uur een Mariaviering in onze kerk. De 
laatste donderdag is er MariaLof.

> Sint Maarten
Een kleurrijke traditie in Hoog-
landerveen en Vathorst, op 11 
november de viering van Sint 
Maarten. Om 18.00 uur start bij 
ICOON Vathorst en op het kerkplein een 
lampionnenoptocht, die om 18.30 uur aankomt bij 
de viering in onze kerk. Neem je lampion mee én 
houdbare lekkernijen voor de Voedselbank. Want 
Sint Maarten gaat om delen van wat je hebt en 
krijgt!

> OpfrisMis
Een nieuwe OpfrisMis om het katholieke 
vieren beter te leren kennen. Op zondag 
15 november met het Katholiek Kamer-

koor, pastor Roderick Vonhögen en een Kinder-
woorddienst. Weet wat je viert, dus welkom!

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 20 september:
* Jaylinn Kok, Amersfoort

> Getrouwd
Op 28 augustus:
⚭ Esther Wessels en Ruben Bonke,Amersfoort

> Overleden
Op 18 augustus: 
+ Co van Hengstum-v.d. Pol, Hooglanderveen
Op 19 augustus: 
+ Herman Velner, Hooglanderveen
Op 6 september:
+ Riet Plasmans-Bakker, Zeewolde
Op 9 september:
+ Hans v.d. Mast, Hooglanderveen
Op 1 oktober:
+ Tineke Pruim, Hooglanderveen

Overige berichten...                                            

> Verbouw en eerste steenlegging
De verbouw van de pastorieruimten tot een grote 
parochiezaal vordert. Meehelpen of -financieren? 
Informeer bij Gradus (06 – 212537 57) of Hans 
(06 – 53 14 74 18). Bidden 
voor het welslagen van deze 
klus is natuurlijk ook nodig! 
Aansluitend aan de viering 
op zondag 6 december is de 
feestelijke eerste steen-
legging.

> Aanmelden Eerste Communie en Vormsel
Kinderen uit groep 4 kunnen meedoen aan de 
voorbereiding op de Eerste heilige Communie op 
17 april in onze kerk. De ouderavond is op 10 
december, aanmelden van de kinderen kan via 
communie@outlook.com. Doe mee, een waarde-
vol feest om je kinderen een basis...              >>>

http://www.stjoseph-olva.nl/
mailto:communie@outlook.com


>>>   mee te geven! Ook de voorbereiding op het 
heilig Vormsel gaat beginnen. De informatie-
avond is op 14 december. Een mooi traject waar-
in kinderen uit groep 8/brugklas leren over delen, 
samenleven, omzien naar elkaar en de kracht 
van de heilige Geest. Aanmelden via 
vormselolva@gmail.com. 

> 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 
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).

> Speculaasactie
In november wordt de speculaasactie gehouden, 
waarvan de opbrengst is voor het Hospice Dôme. 
Hou onze website en twitter in de gaten!

> Alvast december
Een feestelijk maand komt er weer aan! In de 
Advent leven we toe naar het grote feest van 
Kerstmis, de geboorte van het kind Jezus! 

Iedere zondag is er dan Kinderwoorddienst voor 
basisschoolleerlingen. Op zaterdag 12 december 
worden de lichtjes op het kerkplein aangestoken, 
met muziek van Animato en gezelligheid rond het 
kampvuur. En op zaterdag 19 december is de 
internationale musical Sterrennacht van de KISI-
kids in onze kerk. Om 19.00 uur begint de 
muzikale voorstelling, 's middags is er al een 
musicalworkshop voor alle kinderen. 

> Denk aan de Kerkbalans
We gaan op naar de laatste maanden van 2015 
en wij doen een dringend beroep op iedereen om 
het werk van de geloofsgemeenschap met een 
(toegezegde) financiële bijdrage te steunen, on-
der het motto 'Breng je kerk in balans'! Stort de 
bijdrage op NL77 RABO 0123 1000 11 t.n.v. 
‘R.K.-PAROCHIE OLVA – ST. JOSEPH’. 
Heel hartelijk dank!
penningmeester Hans Ossendrijver

> Zing je mee?
Lekker meezingen tijdens Sint Maarten? Leuk! 
Kom drie keer oefenen op dinsdag 27 oktober, 3 
en 10 november van 16.00 tot 17.00 uur in de 
kerk. De limonade staat klaar!

  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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