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              St. Josephs lSt. Josephs lokaleokale

M irakelbijlage 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...                                      

> Zaterdag Anders

Iedere derde zaterdag van de maand is er om 
19.00 uur een viering onder het motto ‘zaterdag 
anders’. Op 15 oktober is er een viering in de tra-
ditie van Taizé.  Een verstillend en meditatief mo-
ment met muziek, gebed en licht.  Op 19 november 
sluiten we met een meditatieve viering het Jaar  
van Barmhartigheid af.

> Mariavieringen

Oktober is in de katholieke traditie de Rozenkrans-
maand, de ‘tweede Mariamaand’ van het jaar. Iedere 
donderdagavond is er om 19.30 uur een korte Ma-
riaviering in onze kerk. Op donderdag 27 oktober 
sluiten we om 19.30 uur de Rozenkransmaand af 
met het MariaLof. 

> Sint Maarten

Het is 11 november 
alweer Sint Maarten en 
om de avond gezamen-
lijk te beginnen start om 
18.00 uur een lampion-
optocht vanaf ICOON 
(Vathorst) en het kerk-

plein (Hooglanderveen). Aansluitend is er om 18.30 
uur een korte viering rond Sint Maarten in onze 
kerk.  Met een inzameling voor VoedselFocus, dus 
neem veel houdbare lekkernijen mee voor gezin-
nen die het moeilijk hebben!

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

Over mensen...                                           

> Gedoopt

Op  11 september:
Jayveon Barranco, Amersfoort
Dorian Lebens, Hooglanderveen
Sahin Bonke. Amersfoort
Joachim Qua-An Dao, Amersfoort

> Getrouwd

Op  6 oktober:  
Maud Prinsen en Aron van den Boom

> Overleden

Op  17 september: 
Wim van de Mast, Hooglanderveen

Overige berichten...                                         

> Aan Tafel bij Joseph

Nadat burgemeester Bolsius het 
smakelijke startschot heeft ge-
geven, volgt er iedere maan een 
nieuwe editie van Aan Tafel bij  
Joseph. De eerstkomende is op 
vrijdag 28 oktober, waarbij 
iedereen zich kan inschrijven 
voor een Vietnamese maaltijd 
verzorgd door pastoor Tuan. Aanmelden kan via 
parochiezaal@stjoseph-olva.nl of bij het secre-
tariaat. Er is ruimte voor 30 personen, er wordt een 
vrijwillige bijdrage naar draagkracht gevraagd. 
Jong en oud, Hooglandervener en Vathorster; 
allemaal van harte welkom! Daarna volgt een 
maaltijd op 25 november met Hilda Mossink. Zij 
verzorgt een avond met het thema ‘Eet-Echt-Eten’. 

>>>>>

http://www.stjoseph-olva.nl/
mailto:parochiezaal@stjoseph-olva.nl


> Gezegende Dierendag

Een vrolijke bees-
tenboel met kip-
pen, konijnen, 
cavia’s en honden 
die van zich lieten 
horen. Ze werden 
allemaal geze-
gend door pastoor 
Tuan. “We horen steeds meer over dierenleed”, zei 
de pastoor bij gelegenheid van dierendag, “daarom 
willen we graag laten zien dan we om de dieren 
geven en dat we blij met ze zijn.” Zelfs de hardst 
blaffende hond werd er even stil van…

> Bezorg onze kinderen fijne feestdagen!

Er komen in Vathorst-Hooglanderveen weer fees-
telijke momenten aan, waarbij kinderen de hoofd-
rol spelen! En wat is er nou leuker om je kinderen 
te zien genieten?  Op vrijdag 11 november vieren 
we Sint Maarten, met een lampionoptocht en een 
korte viering in de St. Josephkerk. Om het een ge-
slaagd Sint Maartensfeest te laten worden zoeken 
we - enkele begeleiders voor de lampion-optocht 
en - helpende handen tijdens de viering. 
Kerstmis is het warme feest voor de hele familie en 
dit jaar willen dit feest een extra tintje geven met 
sterren en wensen. Wij zoeken: - meedenkers en

voorbereiders voor de kleuter- en familieviering. 
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Mail je reactie 
naar lokaalteam@stjoseph-olva.nl 

> Eerste Communie-aanmelding

De Eerste Communieviering voor kinderen uit 
Hooglanderveen en Vathorst wordt op 21 mei 2017 
gehouden. De voorbereidingen starten in decem-
ber. Nu al aanmelden voor de Eerste Heilige Com-
munie in 2017 kan! Via de katholieke scholen 
worden de kinderen uit groep 4 dit najaar uitge-
nodigd om mee te doen. Zit uw kind niet op een 
van deze scholen, vraag dan informatie aan bij de 
werkgroep: communie@outlook.com 

> Seizoensstart met tuinzegen

De StartZondag is goed gevierd met een tuinzegen, 
ontmoeting, pannenkoeken en presentatie van 
allerlei plannen voor het nieuwe seizoen in de St. 
Josephkerk. 
Het moest een stralend begin van het nieuwe 
seizoen worden, door samen in de tuin te vieren, 
maar dreigend onweer dwong de aanwezigen naar 
binnen. Maar na de viering wél de zegen in de tuin 
(zie foto), zodat de StartZondag daarna alle ruimte 
gaf aan ontmoeting, kennismaking en goede zorg 
voor de inwendige mens. Pannenkoeken voor alle 
kinderen, broodjes voor de volwassenen.

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

Begrafenissen / grafrechten: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)
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