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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...                                          

> Babykamer inrichten
Met de Advent begint de voorberei-
ding op Kerstmis. Iedere zondag 
wordt er een kaarsje op de advents-
krans aangestoken. Voor kinderen, 
maar ook volwassenen telkens een magisch 
moment. Op zondag 1 december om 11.00 uur 
gaan we met de kinderen bedenken wat je nodig 
hebt als je de kerststal -de babykamer voor 
Jezus- klaar gaat maken. Je mag iets meene-
men, dat belangrijk is om het kindje welkom te 
heten. Welke babyspullen zou Hij nodig hebben? 
Maar ook: wat maakt dat je, als je binnen zou 
lopen, direct ziet dat hier een kerststal staat? Na 
afloop mag je de spullen weer meenemen, je 
raakt dus niets kwijt! Daarna is er iedere zondag 
Kinderwoorddienst, zo gaan we samen naar...

> Kerstmis vier je hier!
Een warme kerk, een mooie 
kerststal en echte kerstliede-
ren! Zo vieren we de geboorte 
van Jezus. Met de kleuters 
maken we op Kerstavond 24 
december de verhalenkoffer 
open (17.30 uur), in de fa-
milieviering wordt het Kerst tot 
leven gebracht (19.00 uur) en 
tijdens de Zalige Kerstnacht 
(21.30 uur) wordt het verhaal 

van toen verbonden met ons eigen verhaal in 
Vathorst en Hooglanderveen. Deze nachtviering 
wordt muzikaal verzorgd door de Veen Vocals. 
De traditionele Kersteucharistieviering is op eer-
ste kerstdag 25 december (11.00 uur) met pastor 
Roderick Vonhögen en het Gregoriaans Heren-
koor. Wij nodigen je van harte uit om Kerstmis te  
vieren in de St. Josephkerk!

> Oud-en-Nieuw
Als de kruitdampen opgestegen zijn en Vathorst 
en Hooglanderveen een veilige jaarwisseling 
hebben gevierd beginnen we het nieuwe jaar 
met een viering om 11.00 uur. Voorganger is 
pastor Roderick Vonhögen. Je bent welkom om 
elkaar een zalig Nieuwjaar te wensen. Een jaar 
waarin besloten wordt of onze kerk open kan 
blijven. Laat je zien dat je geeft om deze geloofs-
gemeenschap als het kloppend Hart van Noord.

Een compleet overzicht in Mirakel op pagina 10.

Omdat het om mensen gaat...                      

> Gedoopt
13 oktober: 
Ilse Dianne Grubben, Grenspolder 17
3 november: 
Joep Wilhelmus Franciscus van Lunteren, 
Wapserveen 6

Ouders en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
2 oktober:
Johan Willem H. Schuurmans-Stekhoven (90)
15 oktober: 
Theodora Margaretha van Vulpen-van Wee (93) 
27 oktober: 
Albertus Gijsbertus van Wee (85)
10 november:
Riek Kok-Prinsen (89)

Moge het eeuwige licht hen verlichten.

Overige berichten...                                            

> Wereldlichtjesdag
In de hele wereld worden op zondag 8 december 
om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor over-
leden kinderen. Om steun te zoeken bij elkaar, 
om te laten zien dat verdriet gedeeld wordt, kan 
er bij het Monument voor Overleden Kinderen op 
de begraafplaats achter onze kerk een kaarsje 
aangestoken worden. We starten                 >>>>



om 18.45 uur in een tent naast de ingang van de 
begraafplaats. Om 19.00 uur wordt de eerste 
kaars aangestoken, klinkt het gedicht bij Wereld-
lichtjesdag en zingt Michelle Smit, studente mu-
ziektheater, een troostend lied. Aansluitend is er 
de mogelijkheid om zelf een kaarsje te ontsteken, 
stil te worden en steun bij elkaar te zoeken. In de 
tent bij de begraafplaats is er aansluitend de mo-
gelijkheid om een kopje koffie/thee te drinken.

> Lichtjes op het kerkplein
Traditiegetrouw wordt op de zaterdag na Sinter-
klaas het licht ontstoken op ons kerkplein en het 

kersthuisje van 
Veenpower ge-
opend. Zaterdag 7 
december om 17.00 
uur zijn kinderen, ou-
ders en belangstel-
lenden welkom voor 
het het gezamenlijk 
lichtmoment. Er zijn 

diverse hartverwarmende activiteiten om er een 
groot feest van te maken! Zo wordt onze kerk 
een stralend middelpunt in de advents- en kerst-
tijd!

> Doe mee: Eerste Communie
De kinderen uit groep 4 zijn uitgenodigd om mee 
te doen aan de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie in onze kerk. Deze feestelijke 
viering is op 18 mei. Let op: de informatieavond 
is op 17 december. Aanmelden bij pw. Edith Vos 
(edithvos@kpnmail.nl).

> Vormsel
Zes jongeren uit onze geloofsgemeenschap ont-
vangen met 22 anderen uit de hele parochie op 
zaterdag 25 januari het Vormsel. Deze viering 
begint om 19.00 uur in de H. Kruiskerk. Vorm-
heer is vicaris Hans Pauw. Een week later hopen 
we dat veel geloofsgenoten hen komen felicite-
ren in onze eigen kerk!

Volg ons op Twitter:    @stjosepholva

> Elf november is de dag…
Het was mooi droog en mede daardoor vormde 
een lange stoet van kinderen, ouders en lam-
pionnen van ICOON 
in Vathorst en het 
plein voor onze kerk 
met Sint Maarten te 
pony naar de korte 
Sint Maartenviering. 
Daar hebben de kin-
deren zes volle bana-
nendozen met houd-
bare lekkernijen, speelgoed en tijdschriften inge-
zameld voor de Voedselbank. Geweldig!

> Tentoonstelling KerstKijkDozen
Op weg naar Kerstmis kunnen kinderen van 
groep 3 tot en met 6 meedoen aan de knutsel-
wedstrijd van KerstKijkDozen. Via de scholen en 
de Kinderwoorddienst krijgen de kinderen een 
bouwplaat en mogen ze een zo mooi mogelijke 
KerstKijkDoos maken! Die worden voor Kerstmis 

verzameld in de kerk en op 
eerste kerstdag om 15.00 
uur rond de kerststal ten-
toongesteld. Iedereen is 
welkom om de kunstwerken 
te komen bekijken en te ge-
nieten van de warme kerst-
sfeer met muziek van blok-
fluitleerlingen in onze wij-
ken. 

En: een deskundige jury kiest de drie mooiste 
kijkdozen. Deze winnaars verdienen een leuke 
kerstprijs! 
Heb je geen bouwplaat gekregen? Op 
www.stjoseph-olva.nl is er een te downloaden!

> Caritas Hooglanderveen/Vathorst
Belangrijkste taak is het helpen van mensen in 
financiële nood. Het goed op de hoogte zijn van 
de noden in onze gemeenschap is daarbij erg 
belangrijk, daarom vragen wij u om open te staan 
voor signalen van mensen die tijdelijke hulp 
nodig hebben en meldt u dat bij het secretariaat.

  
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: st-joseph@katholiekamersfoort.nl
W: www.stjoseph-olva.nl  /  Twitter: @stjosepholva
Kerkbalans: bank 12.31.00.011 | giro 150516 t.n.v. OLV v Amersfoort/St. Joseph

Pastoraatsgroep: 
Joke Mulder (033-257 21 60) – Hermien Overkamp (033-257 12 15) – Gea Smink (033-258 07 32)

Begrafenissen/grafrechten: W. v. Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)


