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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...                                          

> Eerste Heilige Communie
28 kinderen doen op 18 mei in twee vieringen 
(9.30 en 12.00 uur) hun Eerste Heilige Commu-
nie: Anniek Olmer, Chris van Beek, Hannah van 
Eijden, Lana Engels, Lars Hilhorst, Manouk ter 
Haar, Marcin Doszczak, Matthiijs de Bruin, Mel-
vin Morsink, Sem de Jong, Steijn Wardekker,  
Tooske Schouten, Tren Botterblom, Emma van 
Burgsteden, Evy Hoentjen, Fenna Kip, Floor van 
Lunteren, Franka Wiegers, Jasper Stultiens, Jorn  
Heijmeskamp, Luc de Wit, Nout Tolboom, Pip 
Kok, Renée van de Mast, Ruben Cahn, Senne 
de Jong, Tess Noordanus en Thies Kapper.

> Mariamaand
In mei, de Mariamaand, is er iedere 
donderdag er een Mariaviering om 
19.30 uur in onze kerk. Op Hemel-
vaartsdag 29 mei is er om 19.30 
uur een Marialof. Op zondag 11 mei 
(Moederdag) is er tijdens de eucha-
ristieviering om 11.00 uur een spe-
ciale Kindernevenviering met mu-
ziek, verhalen en gebeden voor 

basisscholieren. Een extra feestelijke maand met 
lezingen en een tentoonstelling vanwege het 40-
jarige Lourdeswerk. Zondag 25 mei wordt de 
Mariatentoonstelling geopend. Deze is dan en op 
Hemelvaartsdag tot 16.00 uur te bezoeken. 

> Pinksteren
Het grote feest van Pinksteren, de leerlingen van 
Jezus ontvangen de heilige Geest, de beloofde 
helper, kun je meevieren op zaterdag 7 juni om 
19.00 uur (Gregoriaans Herenkoor) en zondag 8 
juni om 11.00 uur (Veen Vocals).

> Openluchtviering in Vathorst
Na twee maal vieren op de Hoi-berg tegenover 
de kerk, wordt de derde Openluchtviering op zon-
dag 6 juli om 11.00 uur gehouden bij De Bron in 
Vathorst. Voorganger is mediapriester Roderick 
Vonhögen en de muzikale ondersteuning is van 
de Oecumenische Cantorij Oorsprong. Er is ook 
een Kinderwoorddienst in de openlucht! Neem 
als het kan een klapstoeltje mee.

> Kinderwoorddienst en crèche
Iedere twee weken is er Kinderwoorddienst voor 
basisschoolleerlingen en crèche voor de aller-
kleinsten. Voor vormelingen en middelbare scho-
lieren is er op Pinksteren een Tienerkwartier. 

Een compleet overzicht in Mirakel op pagina 10 
of op onze website www.stjoseph-olva.nl.

Omdat het om mensen gaat...                      

> Geboren
Op 21 maart: 
Hendrik Johannes Martinus, zoon van 
Annemarie en Martijn vd Wedden-Kaufman.

Van harte proficiat met dit nieuwe leven!

> Gedoopt
Op 16 maart: 
Lana Brinkhorst Amersfoort
Demi Brouwer, Amersfoort
Jesse Peters, Amersfoort
Bo Polman, Hooglanderveen
Sebastiaan Sinnema, Amersfoort
Steijn Wardekker, Amersfoort

Ouders en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
Op 26 februari:
Geertruida Kraan-van Velsen, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht haar verlichten.

>>>>



Overige berichten...                                            

> Lintje voor Wim van Valkengoed
Wim van Valkengoed, bekend van 
de poffertjes, is tijdens de jaarlijk-
se lintjesregen benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. On-
dermeer vanwege zijn inzet voor 
het verenigingsleven in Hooglan-
derveen en zijn werk voor onze 
geloofsgemeenschap. Van harte 
gefeliciteerd! 

> Klussendag
Eens per jaar pakken we kleinere klussen in en 
rond de St. Josephkerk aan, om de kerk klaar te 
maken voor de toekomst. Help je mee? Zaterdag 
10 mei wordt er geklust vanaf 09.00 uur. 

> Josephdag
Onze vrijwilligers zijn tijdens de Josephdag in het 
zonnetje gezet met koorzang, de uitreiking van 
de Willibrordplaquette, ontmoeting en een spet-
terende bingo met 80 winnaars. De Willibrord-
plaquette is dit jaar uitgereikt aan Erna Traa van-
wege haar trouwe betrokkenheid bij het Kinder-
koor. Ron Strik en twee kinderkoordames namen 
de onderscheiding namens Erna in ontvangst.

> Zalig en vooral vrolijk Pasen
Een geslaagde gezins-
ontmoeting in pastorietuin 
en -bos op Paaszaterdag. 
De poffertjes, kinderboer-
derij, Pasen met de Zand-
tovenaar,  Kruiswegspeur-
tocht en het meditatief 

moment rond het paasvuur met het Kamerkoor 
Amersfoort zijn bij de aanwezigen in goede aarde 
gevallen! En ook Pasen heb-
ben we feestelijk gevierd met 
een eucharistie waarin 40 (!) 
kinderen in hun woorddienst 
paaskaarsen mochten 
maken. 

> Fietsen op Zondag
Een nieuw seizoen van Fietsen op Zondag gaat 
beginnen! Na de viering om 11.00 uur gezellig 
een fietstocht door het mooie Eemland. Aan-
melden is niet nodig, gewoon op de fiets komen 
en meedoen is genoeg. Neem 
ook wat lekkers mee voor 
onderweg! De eerstvolgende 
data zijn 25 mei, 8 en 22 juni 
en 13 juli.

> Sponsors gezocht
Van 27 juli t/m 30 juli wordt er 
weer een fietsbedevaart naar 
Kevelaer gehouden voor jongeren. De deelname-
kosten zijn €175. Voor jongeren is dit een (te) 
groot bedrag. Vorig jaar is er een sponsoractie 
gehouden en toen kon iedere fietser met € 50 ge-
sponsord worden. Help daarom ook dit jaar mee! 
Via de bus achter in de kerk, in een gesloten en-
velop in de brievenbus bij Riet van der Heijden 
(Brenninkmeijerlaan 48) of overmaken naar NL78 
RABO 0302 2578 29 t.n.v. HCM van der Heijden 
ovv Sponsoractie fietsbedevaart. Info bij Theo 
(033-2571258), Riet (06-22103330) of Henk (06-
12704096).

> Maria uit de St. Henricus
Het Mariabeeld uit de voormalige St. Henricus-
kerk is gezegend. Daar-
mee heeft het beeld een 
vaste plek gekregen in 
onze St. Josephkerk. 
Diaken Sieraal zegende 
het beeld aan het begin 
van een viering in het 
bijzijn van het Dames-
koor St. Henricus en enkele parochianen uit het 
Soesterkwartier. Onze geloofsgemeenschap 
heeft naast het Mariabeeld ook een ‘antepen-
dium’ onder het tabernakel en nieuwe kaars-
houders kunnen overnemen.

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:  NL77 RABO 0123 1000 11  t.n.v.  'RK 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: W. v. Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)


