september / oktober 2016

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...
> Startzondag in de tuin
Het nieuwe school- en werkjaar starten we op 28
augustus om 11.00 uur in de tuin van de kerk om
in de openlucht de eucharistie te vieren. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen. Voor basisschoolleerlingen is er een openlucht-kinderwoorddienst.
Aansluitend zijn er broodjes (pannenkoeken voor
alle kinderen!) en kun je kennismaken met de
werkgroepen van en plannen voor de geloofsgemeenschap in het nieuwe jaar (* bij slecht weer is
de viering in de kerk en de ontmoeting in de
Parochiezaal).

> Zaterdag Anders
Iedere derde zaterdag van de maand is er om
19.00 uur een viering onder het motto ‘zaterdag
anders’. Op 17 september verzorgt de Gregoriaanse
Schola een verstillend mooie gregoriaanse kloosterversper. En op 15 oktober is er een viering in de
traditie van Taizé.

Over mensen...
> Overleden
Op 18 juni:
Barbara Noortman-Groenestein, Hooglanderveen
Op 13 juli:
Piet van Drie, Hoevelaken

Overige berichten...
> Dierendag met dierenzegen
Regelmatig word je opgeschrikt door berichten
over dierenleed: paardenmishandeling, hondenverwaarlozing of kattenpesterij. En dus is het tijd
voor een ander geluid: de dieren verdienen een
pluim! Op Dierendag, dinsdag 4 oktober, zijn alle
kleine en grote huisdieren om 19.00 uur welkom
om op het kerkplein gezegend te worden door pastoor Tuan. Zo laten we zien dat we om onze dieren
geven en meer respect hebben voor de schepping
dan de nieuwsberichten ons laten lezen.

> Fietsen op Zondag geslaagd

Weten wat er in een katholieke eredienst gebeurt
en vooral waarom? Hoe zit het met de gebaren, de
verhalen, de symbolen en rituelen? Na de OpfrisMis weet je meer! Onmisbaar voor doorgewinterde
kerkgangers en voor nieuwsgierige mensen. De
OpfrisMis wordt zondag 9 oktober om 11.00 uur
gehouden. Voorganger is pastor Roderick Vonhögen. En, neem je vrienden of buren mee!

Wij hebben hele leuke fietstochten gehad. Zoals op
14 augustus, met z’n twaalven zijn we eerst naar de
St. Martinuskerk gereden, waar Ans Bruins en Ans
Kruisselbrink ons een rondleiding door de kerktuin
gaven met uitleg over allerlei planten en struiken
die ook in bijbel voorkomen. Met lekkere koffie
konden we buiten onze lunch gebruiken. Daarna
fietsten we naar de Oude Kerk in Soest, waar
rondom de kerk ook een kerktuin aangelegd is.
Daarna fietsten we weer via de kortste route weer
naar huis terug. Het was een mooie en leer-zame
middag.
Riet van der Heijden

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

> Op 28 augustus en 11 september kun je nog
meefietsen!

> Nieuwe OpfrisMis

> Doe je mee?
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, meld je als vrijwilliger! Bijvoorbeeld voor de Kinderwoorddienst, de werkgroep Eerste Communie of voor incidentele klussen. Mail naar lokaalteam@stjoseph-olva.nl of bel
locatie-coördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).

> Bij Joseph aan Tafel
Eens per maand kun je bij Joseph aan tafel. Burgemeester Bolsius geeft op 23 september het startsein met zijn eigen
kookkunsten en op 28
oktober is er een Vietnamese maaltijd. Meer
weten? Hou onze website of de LocatieMededelingen in de
gaten!

> Islam, bedreiging of kans?
Terrorisme in naam van de Islam komt steeds dichterbij. We voelen de dreiging van de Islam, maar is
dat gerechtvaardigd? Zijn Moslims echt zo gevaarlijk of geven we door dit te geloven juist toe aan
de wens van terroristen om angst en haat te
zaaien? Om deze vragen eerlijk te beantwoorden,
moeten we kijken naar de feiten. Wat zegt de Islam
zélf over de omgang met Christenen? Hoe zien samenlevingen met een Moslim-meerderheid eruit
voor niet-Moslims? En hoeveel Moslims strijden er
daadwerkelijk voor terreurorganisaties als Boko
Haram, Islamitische Staat en Al-Shabaab? Kerk in
Nood-directeur Joris van Voorst tot Voorst en journalist Dennis Peters geven aan de hand van feiten
antwoord op deze vragen. Ook vertellen ze uit
eigen reiservaringen over de uitdagingen waarmee

Christenen in het dagelijks leven te maken hebben
en over de dialoog tussen Christenen en Moslims
die Kerk in Nood in veel landen steunt. Je bent op
donderdag 22 september om 20.00 uur welkom in
onze Parochiezaal St. Joseph. De toegang is gratis.

> Vervolg verbouw
In de eerste weken van september wordt er weer
geklust rondom de kerk: de ramen van de pastorie
worden vervangen, de vochtplekken in de muren
worden aangepakt, het voegwerk rondom de kerk
hersteld, vloerbedekking wordt vervangen en de
akoestiek in de parochiezaal wordt aangepakt. Er
zijn weer helpende handen nodig! Het werk wordt
gedaan van 5 t/m 16 september. Informatie bij
Gradus Traa (g.g.traa@xmsnet.nl | 06-21 25 37 57).

> De kracht van het Vormsel
Om met nieuwe kracht je jonge leven in te kunnen,
je klaar te maken voor de middelbare school en te
ontdekken hoe
je klaar kunt
staan voor
anderen, gaan
kinderen uit
groep 8 van de
basisschool
vanaf oktober
aan de slag met de voorbereiding op het Vormsel.
Aan het einde van de bijeenkomsten en de werkavond bij VoedselFocus beslis je of je het Vormsel
wilt ontvangen. Maak kennis met de kracht van
geloven en zet je samen in voor mensen die hulp
nodig hebben! De startavond is op 10 oktober, de
vormselviering op 22 januari in de H. Kruiskerk.
Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden via
vormselolva@gmail.com.

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
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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)

