juli / augustus 2016

St. Josephs lokale

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...
> Vakantievieren
In de zomermaanden is er afwisselend op zateren zondag een eucharistieviering in onze kerk.
Kijk daarvoor in het schema van Mirakel of op
onze website www.stjoseph-olva.nl.
> Startzondag met tuinviering
Het nieuwe school- en werkjaar starten we op 28
augustus met een bijzondere viering. Om 11.00
uur komen we samen 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 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).
> Zaterdagavond na de zomer
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben
besloten om na de zomer te stoppen met de
eucharistie op zaterdagavond. Pastor Roderick
Vonhögen gaat zijn beperkte tijd inzetten op
zondag en in de begeleiding van de gemeenschappen op weg naar vernieuwing en toekomst.
In het beleidsplan van de parochie wordt ingezet
op de zondagse eucharistie. Ook wil de parochie
met andere vieringen op zaterdag mensen bereiken, die de kerk nu niet bereikt. In de St. Josephkerk komt een andersoortige viering op de derde
zaterdag van de maand.
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 24 april:
Robine en Fenna Schuuring, Amersfoort
Wiktor Albering, Amersfoort
Op 12 juni:
Adrianna Jacobus, Amersfoort
Celina van den Heuvel, Amersfoort
> Eerste Communie
Op 29 mei:
Finn en Julian Khoury, Hooglanderveen
> Overleden
Op 9 juni:
Hanny Ossendrijver, Hooglanderveen

Overige berichten...
> Opbrengst spaarproject Speelgoedbank
De 20 communicantjes hebben met elkaar een
prachtig bedrag ingezameld voor de Speelgoedbank: 895,98 euro. Dat is
bekend gemaakt tijdens de
terugkomviering. Annemieneke Geertsen van de
Speelgoedbank Amersfoort
kwam het bedrag symbolisch in ontvangst nemen.
Zij was heel blij met de opbrengst en gaf aan dat met
dit geld nieuw speelgoed
gekocht kan worden voor
gezinnen in Amersfoort en
omgeving, die dit niet
kunnen betalen. “Kinderen uit gezinnen die onder
de armoedegrens leven krijgen van ons mooi
speelgoed, dat we inzamelen. En van dit door
jullie gespaarde geld kopen we speelgoed dat we
niet binnen hebben gekregen.”
>>>>

> ZondagsOntbijt

> Vacatures: doe mee!

Na twee succesvolle ZondagsOntbijten gaan we
daar deze zomer mee verder! Op zondag 10 juli
is Jan van Adrichem te gast, hij komt vertellen
over Amersfoort
als pelgrimsstad
en de mooie
historische
plekjes.
En op zondag 21
augustus blikken
we met jongeren uit onze
parochie terug
op de zomer met de Wereldjongerendagen in
Polen. Je bent de eerste en laatste zondag van
de zomervakantie om 10.00 uur welkom, er staat
dan een heerlijk ontbijt voor je klaar. Na het
ZondagsOntbijt is er om 11.00 uur een korte gebedsdienst, waar ook niet-ontbijters welkom zijn.

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 enkele
van onze vacatures:

> Fietsen op Zondag
Een nieuw seizoen Fietsen op Zondag is begonnen en gaat door in de zomer! Doe mee en stap
op de fiets op 26 juni, 17 en 31
juli, 14 en 28 augustus, direct
na de viering om 11.00 uur. Na
een kopje koffie of thee wordt
een mooie fietstocht gehouden
door het Eemland. En neem
iets mee voor een picknick
onderweg. Lekker ontspannen
en elkaar anders ontmoeten!
> Plannen voor het nieuwe jaar
Een nieuw seizoen, daar horen nieuwe plannen
bij! Naast de vaste ijkpunten in het najaar, zoals
de Dieren-zegen, Sint Maarten, Wereldlichtjesdag en Kerstmis, staan er ook nieuwe initiatieven
op de rol: kookavonden in de Parochiezaal, er
komen inspirerende lezingen, verstillende
vieringen en concerten. Wil je weten wat er zoal
te doen is, voor jong en oud, kom dan op 28
augustus naar de Startzondag met Tuinviering!
Kom kennis maken met je geloofsgenoten en de
activiteiten rondom St. Joseph.

– begeleiders Kinderwoorddienst (v/m) Je bereidt in de werkgroep de Kinderwoorddiensten
voor, daarna ga je twee-aan-twee
aan de slag.
– meedenkers in de Locatieraad en Pastoraatsgroep (v/m) Je
overlegt enkele keren per jaar over
het reilen en zeilen in de gemeenschap, maakt plannen en hebt zorg
voor de toekomst.
– begeleiders Eerste Heilige
Communie (v/m) Je helpt de
communicanten en hun ouders het
voorbereidende traject tot een
succesvol einde te brengen.
Doe mee! Je krijgt er veel voldoening voor terug!
Aanmelden kan via ons e-mailadres:
lokaalteam@stjoseph-olva.nl of bij locatiecoördinator Tom Dirks (033 – 455 51 74).
> Naar Kevelaer
De vierdaagse fietsbedevaart naar Kevelaer voor
jongeren vertrekt zondag 24 juli om 8.30 uur bij
de Mariagrot achter de kerk. De tweedaagse
busbedevaart vertrekt maandag 25 juli, en is
bedoeld voor jong en oud! Kinderen hebben een
eigen programma in dit Duitse bedevaartsoord.
Voor info kun je terecht bij: Theo van Hamersveld
(033-257 12 58) of Riet van der Heijden (033-253
81 45 | 06-22 10 33 30) of mail naar:
amersfoortnaarkevelaer@gmail.com.
> Geniet van de zomer!
Wij wensen iedereen een ontspannen zomer, om
bij te tanken en nieuwe inspiratie op te doen.
Ga met God, komt veilig weer thuis!
Locatieraad en Pastoraatsgroep

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)

