
De geloofsgemeenschap St. Joseph Vathorst-Hooglanderveen 
maakt deel uit van de r.k.-parochie Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort. 
De St. Josephkerk is een gastvrije plek, waar 
je jezelf kunt zijn, met aandacht voor God, 
het verhaal van Jezus en elkaar. 
Internet: www.stjoseph-olva.nl
Twitter:  @stjosepholva 

Kind, geloof en dan... 

In de opvoeding van kinderen sta je soms onverwacht 
voor hele wezenlijke vragen: hoe geef ik mijn kind iets 
van geloof in God door, kan de kerk daar een rol in 
spelen en hoe pas ik dat toe in het drukke gezinsleven? 
Maar het kan ook zomaar vanuit je kind komen, vragen 
als 'waar is God', 'hoe is de aarde gemaakt' of 'waar ga 
je naartoe als je dood gaat?'.

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


De geloofsgemeenschap St. Joseph is een bloeiende 
gemeenschap van mensen in Vathorst en Hooglanderveen 
die samen op zoek gaan naar antwoorden op die 
vragen, waarin het geloof in God een centrale rol 
speelt. In en rond de St. Josephkerk komen mensen bij 
elkaar om na te denken over levensvragen, om troost 
en steun te vinden en het geloof door te geven aan de 
kinderen van nu.

Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus
Voor kinderen is er iedere twee weken tijdens de 
viering op zondag een eigen Kinderwoorddienst. Er 
wordt op bijzondere momenten gevierd waarin kinderen 
centraal staan, zoals Sint Maarten, Kerstmis, 
(Palm-)Pasen. Ook kunnen kinderen meedoen aan de 
Eerste heilige Communie (7+) en het heilig Vormsel 
(12+), waarbij ze samen met hun ouders/verzorgers 
nadenken over wat geloven betekent. 

Kinderen die van zingen en muziekmaken houden zijn 
welkom bij het Kinderkoor; er wordt op dinsdag 27 
oktober, 3 en 10 november om 18.00 uur geoefend voor 
Sint Maarten en op dinsdag 8, 15 en 22 december voor 
Kerstmis. 
Ook zijn er kinderen die graag af en toe als misdienaar 
de pastor helpen tijdens een viering. Zo zie je de kerk 
ook eens van een andere kant!

Informatie
Kortom: voel je welkom! Neem een kijkje op onze 
website www.stjoseph-olva.nl of kom naar een van de 
vieringen in de kerk. 
Iedere zondag staan om 11.00 uur de deuren van de 
kerk aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen voor je 
open!

Kinderwoorddienst
13 september,  11 en 25 oktober, 15 en 29 november, 
6, 13 en 20 december om 11.00 uur

Dierenzegening
Op 4 oktober is het Werelddierendag, de feestdag 
van St. Franciscus. Om 11.00 uur kun je met je 
lieve huisdier naar de kerk komen en om 12.00 
uur is er na de viering de dierenzegening. 

Sint Maartenviering
Woensdag 11 november 18.00 uur Lampionoptocht 
vanaf Icoon Vathorst én de St. Josephkerk. 
Aansluitend om 18.30 uur een korte Sint Maarten-
viering en inzameling voor de Voedselbank.

Eerste heilige Communie
10 december informatie-avond voor ouders, de 
viering is op zondag 17 april 2016. Informatie via 
e-mail: communie@outlook.com 

Heilig Vormsel
14 december om 19.00 uur informatie-avond voor 
ouders/verzorgers en de tieners die mee willen 
doen. De viering is op zaterdag 5 maart 2016. 
Informatie via e-mail: vormselolva@gmail.com 

KISI-kids Musical: Sterrennacht
Op zaterdag 19 december komt de cast van 50 
kinderen naar Vathorst. Met een musicalworkshop 
en een betoverende show over het Kerstverhaal!

Zelf meehelpen met de activiteiten voor je kind(eren)? 
Dat kan, het is leuk, inspirerend en leerzaam! 
Informatie via lokaalteam@stjoseph-olva.nl
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