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              St. Josephs lSt. Josephs lokaleokale

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...                                          

> Startzondag
Het is een traditie om het nieuwe werkjaar weer 
goed te beginnen: de werkgroepen presenteren 
zich, de plannen van de Locatieraad worden 

bekend gemaakt en 
ga met elkaar in 
gesprek welke 
wensen je voor 
2014/2015 hebt. 
Kom meevieren op 
zondag 7 septem-

ber om 11.00 uur. Er is dan ook weer Kinder-
woorddienst en crèche. En: voor de kinderen 
pannenkoeken en loomen, voor de volwassenen 
broodjes en ontmoeting.

> Parochiedag met locatie-ontbijt!
De jaarlijkse Parochiedag wordt op zondag 14 
september gehouden. Er is dan geen viering in 
onze kerk, maar je kunt wel deelnemen aan het 
locatie-ontbijt om 9.30 uur in de parochiezaal. 
Om 10.30 uur sluiten we af en kun je naar de H. 
Kruiskerk.

> Kevelaerreünie
De bedevaartgangers komen nog een keer bij 
elkaar: op zaterdag 11 oktober is er om 19.00 uur 
in onze kerk een sloteucharistieviering. 

> Mariavieringen
Oktober is in de katholieke traditie de 'rozen-
kransmaand'. Maria staat dan opnieuw centraal. 
In onze kerk is er iedere donderdag om 19.30 uur 
een Mariaviering.

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

Omdat het om mensen gaat...                      

> Overleden
Op 1 augustus:
Maas Gerritsen, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht hem verlichten.

Overige berichten...                                            

> Blijft St. Josephkerk het Hart van Noord?
Het is bekend dat onze kerk op de nominatie 
staat om gesloten te worden. Omdat Vathorst 
nog niet uitgegroeid is en wij als verantwoordelijk 
bestuur de noodzaak van 
een katholieke vierplek in 
dorp en wijk hebben aan-
gegeven, heeft het paro-
chiebestuur ons de 
mogelijkheid geboden de 
onmisbaarheid van de St. 
Josephkerk voor katho-
liek Amersfoort aan te 
tonen. 

En het beslissende moment is nu aangebroken. 
De Locatieraad en Pastoraatsgroep gaan begin 
september de laatste stand van zaken met het 
parochiebestuur bespreken. Daarbij geven wij 
een overzicht van de activiteiten die ondernomen 
zijn, de opgebouwde contacten in het buurt-
netwerk en met de katholieke scholen en probe-
ren we een financiële verantwoording voor de 
komende jaren te overleggen. Aan de hand van 
deze informatie zullen bestuur en pastoraal team 
de knoop doorhakken over het al of niet beschik-
baar houden van onze kerk voor de weekend-
vieringen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we deze centrale 
plek in Hooglanderveen-Vathorst nodig hebben 
om ons werk te kunnen doen en als gelovigen 
aanwezig te kunnen zijn. Als kloppend Hart van 
Noord. 
Binnenkort hoor je meer!
Locatieraad en Pastoraatsgroep >>>>



> Fietsen op Zondag
Na de viering om 11.00 uur een gezellige fiets-
tocht door het mooie Eem-
land. Aanmelden is niet nodig, 
gewoon op de fiets komen en 
meedoen is genoeg. Neem 
ook wat lekkers mee voor 
onderweg! De eerstvolgende 
data zijn 24 augustus en 28 
september. Op 14 september 
vertrekt Fietsen op Zondag 
vanaf de Parochiedag bij de H. Kruiskerk. 

> Dierenzegening
Op Werelddierendag 4 oktober kun je je huisdier 
laten zegenen. Tussen de dieren van de kinder-
boerderij zal op het plein van onze kerk een korte 
gebedsdienst worden gehouden, waarna pastoor 
Tuan alle huisdieren zal zegenen. Natuurlijk ben 
je ook zonder huisdier van harte welkom bij deze 
zegening om 18.00 uur. Dierendag is in 1929 
tijdens een internationaal congres van vereni-
gingen voor de bescherming van dieren inge-
steld, om het publiek bewust te maken van het 
idee dat ook dieren rechten hebben en be-
schermd moeten worden. Met dit initiatief wordt 
de sterfdag herdacht van Franciscus van Assisi, 
die zich het lot van dieren aantrok. Bij regen 
verplaatsen we de hele beestenboel de kerk in!

> Communie en Vormsel
De voorbereiding voor de trajecten op weg naar 
het Vormsel (groep 8 en brugklas) en de Eerste 
Heilige Communie (groep 4) gaan beginnen. Doe 
mee en kijk over je hori-zon: de deelnemers leren 

over de kerk, maar ook 
over omzien naar elkaar. 
Zo zullen de vormelingen 
zich gaan inzetten voor 
Voedselfocus Amersfoort. 
Aanmelden kan via 
communie@outlook.com 
(Eerste Communie) en 
vormselolva@gmail.com 

(Vormsel). Hopelijk doen veel kinderen/jongeren 
uit onze geloofsgemeenschap mee!

> Bloemengroet
Wekelijks wordt er vanuit onze gemeenschap 
een bloemetje bezorgd bij een van de 
geloofsgenoten die wel een hart onder de riem 
kan gebruiken. Onze Pastoraatsgroep probeert 
daarvoor op de hoogte te blijven van het wel en 
wee onder de mensen in Hooglanderveen en 
Vathorst. Heeft u een bloemensuggestie, neemt 
u dan contact op met de Pastoraatsgroep, via e-
mail: lokaalteam@stjoseph-olva.nl (heeft de 
voorkeur). 

> Maria in de grot
De Lourdesgrot achter de 
kerk wordt opgeknapt. Bij het 
herstel van het Mariabeeld 
blijkt het er slechter aan toe 
dan gedacht; naar verwach-
ting komt het originele Maria-
beeld in september terug. 
Dus voor de Mariamaand 
oktober...

> Taizéviering in onze kerk
Het is maandelijks mogelijk om in de dagkapel 
van de H. Kruiskerk een eigentijdse Taizéviering 
mee te maken. Als het Hart van Noord willen we 
kijken of er in onze wijken ook behoefte is aan 
zo'n viering. Je bent zaterdag 18 oktober om 
19.00 uur welkom om mee te vieren in de traditie 
van dit oecumenische Franse klooster. Een half 
uur te voren wordt er alvast ingezongen.

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


