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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...                                      
 

> Startzondag

Het nieuwe school- en werkjaar starten we op 27 
augustus om 11.00 uur met een feestelijke eucha-
ristieviering. Voor basisschoolleerlingen is er een 
eigen kinderwoorddienst. Aansluitend zijn er 
broodjes (pannenkoeken voor alle kinderen!) en kun 
je kennismaken met de werkgroepen van de ge-
loofsgemeenschap in de Parochiezaal. En er zijn 
diverse spellen, zodat kinderen zich niet hoeven te 
vervelen!

> OpfrisMis

Weten wat er in een katholieke ere-
dienst gebeurt en vooral waarom? Hoe 
zit het met de gebaren, de verhalen, de symbolen 
en rituelen? Na de OpfrisMis weet je meer! Onmis-
baar voor doorgewinterde kerkgangers en voor 
nieuwsgierige mensen. De OpfrisMis wordt zondag 
10 september om 11.00 uur gehouden. Voorganger 
is pastor Roderick Vonhögen. Er is Kinderwoord-
dienst. Neem je vrienden of buren mee, het is na-
melijk ook Kerkproeverij. Laat iedereen kennis-
maken met jouw kerk!

> Zaterdag Anders

Iedere derde zaterdag van de maand is er om 
19.00 uur een viering onder het motto ‘zaterdag 
anders’. Op 16 september verzorgt het Gemengd 
Koor een verstillende versper. En op 21 oktober is 
er een viering in de traditie van Taizé. 

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

Over mensen...                                           
 

> Geboren

Op 10 juli:
Jens Fabian, broertje van Ilse en zoon van Daniëlle 
en Ruud Grubben
 

> Getrouwd
 

Op 1 juli:
Simone Sluijter en Thijs Bouten
Dianne Pansier en Richard de Ridder
Op 5 augustus:
Magda Noga en Thomas Edens

> Overleden
 

Op 17 junil: 
Ina Vos-vd Vlasakker, Hooglanderveen
Op 27 juni: 
Jan Ligthart, Hillegom
Op 22 juli:
Corrie Brundel, Hooglanderveen

Overige berichten...                                         
 

> Dierenzegen

Regelmatig word je opgeschrikt door berichten 
over dierenleed: paardenmishandeling, hondenver-

waarlozing of katten-
pesterij. En dus is het 
tijd voor een ander ge-
luid: de dieren verdie-
nen een pluim! Op Die-
rendag, woensdag 4 ok-
tober, 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 
dan de nieuwsberichten laten lezen.             >>>>

http://www.stjoseph-olva.nl/


> Maak kennis met 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 
tieners 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 indrukwekkende werkavond bij Voedsel-
Focus 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 9 oktober in de Pastorie in Hoog-
land, de vormselviering op 21 januari in de H. 
Kruiskerk. Ouders kunnen hun tiener(s) aanmelden 
via vormselolva@gmail.com.
 
> Aan Tafel bij Joseph

Het ZondagsOntbijt rond een inspirerend verhaal 
wordt regelmatig gehouden, aanvullend aan de 
traditionele vieringen in onze kerk. Op zondag 3 
september en zondag 8 oktober ben je om 10.00 
uur welkom. We sluiten om 11.00 uur af met een 
kort gebedsmoment in de kerk. 

> 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! Bij-
voorbeeld voor de Kinderwoorddienst, de werk-
groep Eerste Communie of voor incidentele klus-
sen. 
Mail naar lokaalteam@stjoseph-olva.nl of bel 
locatie-coördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).

> Stage

Priesterstudent Henk van 
Hamersveld begint aan zijn 
stagejaar. Zijn eerste plek in 
het najaar is de parochie H. 
Gabriël in het Montferland. 
Aan het begin van de zomer 
was Henk voor de laatste 
keer als vrijwilliger actief in 
onze kerk, waar hij in de 
loop van 30 jaar heel wat 
klussen heeft uitgevoerd. 

Pastor Roderick dankte hem voor zijn inzet, de 
laatste jaren met name in de liturgie.  Henk kreeg 
als dank een flinke bos bloemen en een dankbaar 
applaus van de gemeenschap.

> Fietsen op Zondag

Een ontspannende fietstocht om met elkaar in 
gesprek te gaan, er is een picknick en een bezoek
aan een galerie, tuin of 
natuurgebied. Het sei-
zoen wordt in septem-
ber afgesloten. Je kunt 
nog twee keer mee-
fietsen: zondag 3 sep-
tember na de viering 
van 11.00 uur en zon-
dag 24 september na de viering van de Parochie-
dag in de H. Kruiskerk. Een aanrader voor een 
sportieve middag!

>>>>> 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) – Gea Smink (033-258 07 32)

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