maart / april 2018

St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph H ooglanderveen–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...
> Palmzondag
De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vieren we zondag 25 maart. Iedereen is om 10.00 uur
welkom in de Parochiezaal bij het ZondagsOntbijt
over Palmpasen. Kinderen kunnen dan een eigen
palmpaasstok maken. Er is materiaal aanwezig!
Om 11.00 uur start de eucharistieviering in de kerk,
je kunt je versierde palmpaasstokken meenemen.
Deze worden dan bij een korte rondgang gezegend.
Tijdens de viering is er Kinderwoorddienst. En:
neem houdbare paaslekkernijen mee voor wijkbewoners die afhankelijk zijn van de Voedselbank!

> Goede Week
Op Witte Donderdag (29 maart) gedenken we om
19.30 uur tijdens een plechtige eucharistie dat
Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal
viert.
Op Goede Vrijdag (30 maart) is er om 19.30 uur een
viering, waarin we het lijden en sterven van Jezus
aan het kruis herdenken. Je kunt dan ook bloemen
meenemen voor de kruishulde.

> Pasen
Pasen (zondag 1 april) is het grote feest van de
Verrijzenis! Dat vieren we om 11.00 uur met de
eucharistie en een feestelijke Kinderwoorddienst
voor basisschoolleerlingen rond de Paaskaars.
Voorganger is pastor Roderick en de muzikale
ondersteuning is van de Oecumenische Cantorij
Oorsprong. Aansluitend kun je eieren zoeken in de
pastorietuin!

Over mensen...
> Gedoopt
Op 4 maart:
Kauan Wilkosz, Jens Grubben, Namailo en Nayaeno
Uitenbogaard

Overige berichten...
> Vrolijke Paastuin
Als voorbereiding op het
Paasfeest houden we op
zaterdag 31 maart een
Vrolijke Paastuin! Om 18.00
uur zijn er gezellige
activiteiten in de
pastorietuin en
Parochiezaal: paaskaarsen
maken, eieren ver-stoppen,
een paasspeur- en puzzeltocht, kuikens en konijnen
knuffelen, gratis poffertjes en een paasvuur. Om
19.00 uur sluiten we af met een verhaal en krijg je
een eigen paaskaarsje mee voor de paasviering!

> Help de kinderen een handje!
Eens in de twee weken is er een Kinderwoorddienst tijdens de (eucharistie)viering op zondag.
Iedere zondag kun je als misdienaar meehelpen. En
je kunt je aanmelden als collectant! En er zijn
regelmatig vieringen en activiteiten voor jong en
natuurlijk ook wat ouder.
We zoeken een paar enthousiaste vrijwilligers die
mee kunnen helpen! Begeleiding bij de Kinderwoorddienst, ondersteuning bij speciale vieringen
en hulp bij activiteiten. Leuk om samen iets op te
bouwen en waardevolle contacten in je eigen
gemeenschap! Doe mee!
Mail lokaalteam@stjoseph-olva.nl of spreek een
van onze vrijwilligers aan!
>>>>

> Proef de Taizésfeer

> St. Joseph bestaat 100 jaar!

Twee keer per jaar is er een Taizéviering in onze
kerk. Je bent zaterdag 21 april om 19.00 uur van
harte welkom bij een viering in de traditie van
Taizé. Sluit je aan bij deze viering met gebeden,
meditatieve zang en ruimte voor stilte.

Onze St. Josephkerk bestaat in mei 100 jaar. Dat
gaan we groots vieren van donderdag 24 tot en
met zondag 27 mei met o.a. een iconenavond met
mgr. Woorts, een fototentoonstelling, ontmoetingen
tussen jong en oud, een trappistenbierproeverij,
Aan Tafel bij Joseph, een sport- en spellenmiddag,
een jubileumbrunch en de musical Jozef als
spetterend slot. Zorg dat je er bent, mis niets! Het
volledige programma wordt binnenkort bekend
gemaakt op www.stjoseph-olva.nl en in de lokale
media.

> Kerk op Schoot
De peuters- en
kleuters hebben begin
maart het
verhaal gehoord van een
boze Jezus in
de tempel. En
daarmee zijn ze tijdens Kerk op Schoot zelf aan het
werk gegaan: in liedjes, bij de gebedjes en de knutselactiviteit. Een geslaagde samenkomst en de
werkgroep nodigt alle peuters en kleuters, met hun
mama of papa uit voor de volgende viering op
zondag 3 juni!

> Denk aan Kerkbalans
Wij doen een dringend beroep op iedereen om het
werk van de geloofsgemeenschap met een financiële bijdrage of een extra bijdrage te steunen!
Stort de bijdrage op NL77 RABO 0123 1000 11
t.n.v. ‘R.K.-PAROCHIE OLVA – ST. JOSEPH’. Van de
opbrengst worden de pastores betaald, de kerk kan
onderhouden worden, de lichten kunnen branden
en er kunnen allerlei (wijk-)activiteiten gehouden
worden. Zonder Kerkbalans geen Sint Maarten,
kerstvieringen, Paastuin, Fietsen op Zondag,
ZondagsOntbijt, Eerste Communie, uitvaarten,
enzovoort. De opbrengst komt volledig ten goede
aan ons werk in Hooglanderveen en Vathorst.
LET OP: heb je de envelop nog klaarliggen, stuur
deze naar het antwoordadres!
Je kunt ook een donatieformulier invullen op
www.katholiekamersfoort.nl.

> Eerste Heilige Communie
Maar liefst
26 kinderen
doen vanuit
onze gemeenschap
hun Eerste
Heilige
Communie.
Welkom: Adam, Daniëlle, Saar, Simon, Eline, Emily,
Julian, Emma, Doutzen, Thijs, Fréderique, Robin,
Cato, Daniel, Rens, Cato, Kim, Jasmijn, Fleur, Isabelle,
Oscar, Ellen, Maurits, Meile, Noa en Nicola!
Dank ook vooral aan de vrijwilligers die deze
kinderen op weg helpen en allemaal een mooie
dag gewenst! De viering is op 15 april in onze kerk.

> Gratis nieuwsbrief
Neem een gratis abonnement op onze LocatieMededelingen! Ontvang iedere vrijdag de nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap en blijf zo op
de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen.
Kijk op www.stjoseph-olva.nl of stuur een aanvraag
naar secretariaat@stjoseph-olva.nl.
>>>>> 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
Pastoraatsgroep:
Joke Mulder (033-257 21 60) – Gea Smink (033-258 07 32)
Begrafenissen / grafrechten: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)

