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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...                                          

> Vormsel en Communie
Vijf jongeren uit onze geloofsgemeenschap ont-
vangen zaterdag 25 januari het Vormsel in de H. 
Kruiskerk. Een week later, zondag 2 februari, 
worden ze om 11.00 uur in onze eigen kerk in het 
zonnetje gezet! Ook worden de kinderen die de 
Eerste Communie gaan doen gepresenteerd. 
Kom meevieren om te laten zien dat we in Hoog-
landerveen en Vathorst geloven in de toekomst!

> Karnaval en vasten
Traditiegetrouw wordt er in onze kerk een 
Karnavalsmis gehouden. Zaterdag 1 maart om 
19.30 uur kun je (eventueel verkleed) meevieren 
met Prins Peter II en zijn gevolg. Voor mensen 
die van iets meer rust houden is er zondag 2 
maart een 'gewone' eucharistieviering. Na het 
feest volgt inkeer en ruimte voor bezinning met 
een Aswoensdagviering, 5 maart om 19.30 uur. 
Je kunt je oude palmtakjes meenemen om te 
verbranden. Van de as krijg je een askruisje als 
teken van vergankelijkheid.

> Patroonsfeest
De kerk viert op woensdag 19 
maart het feest van de heilige 
Jozef, patroon van onze kerk. 
Die avond is er om 19.30 uur 
een eucharistieviering, een 
mooie gelegenheid om mee te 
bidden voor de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap.

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

Omdat het om mensen gaat...                      

> Gedoopt
Op 22 december: 
Sanne Elisabeth Everdina Aufenacker, 
Hooglanderveen

Ouders en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
Op 31 december:
Henrica Krijnen-Tolboom, Amersfoort 
Op 5 januari:
Gerard Tuijthof, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht hen verlichten.

Overige berichten...                                            

> Kerkbalans
Steun onze geloofsgemeenschap met haar werk 
in Vathorst en Hooglanderveen, breng onze kerk 
in balans! We willen graag het Hart van Noord 
blijven, en dat lukt alleen met jouw steun: voor de 
liturgie, voor het gebouw, voor het materiaal, voor 
alle activiteiten... 
Stort je bijdrage op NL77RABO0123100011 t.n.v. 
'Parochie OLVAmersfoort / St. Joseph'. De op-
brengst is voor het werk in onze eigen gemeen-
schap!

> Hart van Noord
Nu onze parochie al twee kerken heeft gesloten 
zullen we in onze vieringen meer geloofsgenoten 
uit de stad mogen verwelkomen. Daarmee krijgt 
St. Joseph in het weekend een extra injectie als 
Hart van Noord: in gebed verbonden met God, 
met elkaar en met de mensen om ons heen. 
Onze hele parochie heeft dat nodig, Vathorst en 
Hooglanderveen hebben dat nodig, wij mensen 
hebben dat nodig. 
Vier je mee? Want 2014 wordt voor St. Joseph 
een beslissend jaar: blijft de kerk open of gaat de 
St. Joseph dicht? Het is ook jouw keuze!



> Kind en kerk
Iedere twee weken is er in onze kerk Kinder-
woorddienst voor basisschoolleerlingen. Daar 
gaan we ook 2014 mee door. Nieuw is de crèche, 
zodat je even een klein uurtje voor jezelf hebt. 
Voor de allerkleinsten is er oppas tijdens familie-
vieringen en de vieringen waarin ook Kinder-
woorddienst aangeboden wordt. De crèche is 
bereikbaar via de tussendeur naar de pastorie.

> Terugblik op 2013
Voor onze geloofsgemeenschap was 2013 een 
jaar vol beweging, nadat het parochiebestuur ons 
uitgenodigd heeft om te laten zien dat katholiek-
zijn in Hooglanderveen-Vathorst toekomst heeft. 
Gestart met het wekelijkse bloemetje voor 

geloofsgenoten die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken en 
vervolgens een succesvolle Kerk-
balansactie, een nieuwe paus, 
palmpasen, een mooie Goede 
Week, de Zandtovenaar, Pasen, 
Fietsen op Zondag, het Rommel-
plein, Eerste Communie, Kerken-
nacht, rondleidingen voor de 

scholen, Openluchtviering, de mobiele kapel, 
Lampionnenoptocht, buurtwerk via Stel je voor..., 
Allerzielen, Wereldlichtjesdag, 
Kinderwoorddienst, crèche en Kerst 
met kijkdozen. En daarnaast veel 
werk in stilte voor de naasten. Te 
veel om op te noemen, maar daarom 
wel een heel groot dank-je-wel aan 
alle vrijwilligers en geloofsgenoten 
die samen het Hart van Noord vormen. Op naar 
een beslissend jaar voor onze kerk, waarin het 
parochiebestuur gaat beslissen over het behoud 
van onze kerk. Wij vertrouwen op je gebed en 
steun. Met elkaar durven we de toekomst aan! 
Locatieraad / Pastoraatsgroep St. Joseph

> Warme Kerst!
We kunnen in onze geloofsgemeenschap terug-
kijken op een meer dan geslaagde Kerst: vier 
warme en goed bezochte vieringen met bijna 
1500 mensen rond de kerststal, en een kleurrijk

lint van 200 (!) Kerst-Kijkdozen in de middag van 
eerste kerstdag. Dank aan de tientallen vrij-
willigers die dit feest mogelijk hebben gemaakt, 
aan de drie katholieke scholen en aan alle men-
sen die met ons meegevierd hebben, zonder 
jullie aanwezigheid zou het feest niet geslaagd 
zijn! 

> Wereldlichtjesdag
In de hele wereld zijn 
zondag 8 december 
kaarsjes aangestoken 
voor overleden kinde-
ren. Bij het Monument 
voor Overleden Kinde-
ren op de begraafplaats achter onze kerk hebben 
zo'n 50 mensen van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om een kaarsje aan te steken. Het gedicht 
bij Wereldlichtjesdag is gelezen en Michelle Smit 
heeft een troostend lied gezongen. 

> Jubileum Lourdes
Het Lourdeswerk Hooglanderveen viert in mei 
haar 40 jarig jubileum. Tijdens deze feestmaand 
zijn er dan in de St. Joseph-
kerk diverse activiteiten rond-
om Maria. Op de donderdag-
avonden in mei zullen er aan-
sluitend op de Mariavieringen 
diverse lezingen zijn. Ook is er 
een tentoonstelling (van 22 tot 
en met 29 mei) met voorwer-
pen die te maken hebben met 
Maria. Dat kunnen foto’s zijn, 
video’s, allerlei handwerken, 
beelden, medailles of boekjes 
over Maria. Heeft u zelf of iemand die u kent 
materiaal (gekocht, gekregen of gemaakt) en 
bent u bereid dit voor de duur van de tentoon-
stelling beschikbaar te stellen, dan komen wij 
graag met u in contact: Corien Ossendrijver (033-
253 70 79 | Theo van Hamersveld (033-257 12 
58) | Ans Ketting (033-257 12 78) of e-mail: 
lourdeswerk@hooglanderveen.net.

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: st-joseph@katholiekamersfoort.nl
W: www.stjoseph-olva.nl  /  Twitter: @stjosepholva
Kerkbalans: NL77RABO0123100011 t.n.v. 'Parochie OLVAmersfoort / 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)


