mei / juni 2018

St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph Hooglanderveen–Vathorst
De St. Josephkerk is op 1 mei 1918 gewijd en dat
eeuwfeest gaan we met elkaar vieren. Er is een uitgebreid programma samengesteld, waarin ruimte
voor jong en oud, voor traditie en vernieuwing, voor
aandacht en ontmoeting. Wij nodigen je van harte
uit om met ons door te Timmeren aan de Toekomst.
Omdat we geloven dat de gemeenschap rond de St.
Josephkerk van blijvende waarde is voor Hooglanderveen, Vathorst en de hele parochie Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort.
Het Jubileum en de expositie worden donderdag 24
mei om 19.00 uur geopend door hulpbisschop
Herman Woorts. Aansluitend volgen de Mariavespers (19.30) en de avond Maria in Beeld (20.30).
Vrijdag 25 mei onthullen leerlingen van DOK12,
kbs De Marke en de St. Josephschool een kleurrijk
kunstwerk, dat de verbinding tussen verleden en
toekomst verbeeldt (10.00). Senioren en kinderen
ontmoeten elkaar bij de koffie (10.30), terwijl het
avondprogramma gevuld wordt met Aan Tafel bij
Joseph*) (18.00), een concert van muziekvereniging
Animato en de Gregoriaanse Schola (20.00) en een
kampvuur-chillavond voor tieners (20.00).
Zaterdag 26 mei staat in het teken van een sportieve en creatieve gezinsmiddag op het kerkplein (14.00). Er
zijn uitdagende spellen, toernooien en workshops. Tijdens de Avond van het Trappistenbier*) staat ontmoeting,
traditie en smaak centraal. Een professionele biersommelier onthult de geheimen van kloosterbier (20.00).
Zondag 27 mei begint met het ZondagsOntbijt*) (09.30) voor vrijwilligers. En om 11.00 uur start de feestelijke
jubileumviering, waarin we in dankbaarheid terugkijken en Gods zegen vragen voor de toekomst. Daarna
opent burgemeester Bolsius de grote brunch op het kerkplein, met voor de kinderen diverse spelen (12.30).
We sluiten af met Sint Jozef, de musical door theatermakers Kees Posthumus en Juul Beerda (15.30). Jozef
wordt op een muzikale en eigentijdse manier in de schijnwerpers gezet. Want dat verdient de patroon van
onze kerk!

Je bent van harte welkom om mee te Timmeren aan de Toekomst en het feest samen te vieren!
Cadeautip: een bijdrage in de collectebus om onze toren in duurzaam licht te zetten
Bij activiteiten met een *) vooraf aanmelden gewenst via lokaalteam@stjoseph-olva.nl o.v.v. naam activiteit

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...
> Kerk op Schoot
Voor de laatste keer dit seizoen is er op 3 juni een
peuter-kleuterkerk in de Parochiezaal St. Joseph.
Terwijl de eucharistieviering (11.00 uur) begint,
nodigt de pastor alle kleuters en een van hun
ouders uit voor een eigen viering in de Parochiezaal. Een zomers thema dit keer: varen op het meer.
Jezus deed het ook, maar hoe spannend was dat
ook weer? Er klinken liedjes, je gaat samen bidden,
er is een knutsel en natuurlijk steek je een eigen
kaarsje aan. Kom je ook?

> Pinksteren
Het grote feest van de Geest vieren we op 20 mei
om 11.00 uur met een feestelijke eucharistie én
kinderwoorddienst. De muzikale ondersteuning is
van de Oecumenische Cantorij Oorsprong.

> Maria
De maand mei staat in het teken van Maria. Iedere
donderdag is er om 19.30 uur een Mariaviering,
met op 24 mei de vespers en op 31 mei het feestelijk MariaLof.

Overige berichten...
> Vertrek pastoor Tuan
Het kwam voor iedereen als een verrassing, ook
voor pastoor Tuan zelf. De bisschop heeft de pastoor nodig in Arnhem, en dat betekent dat er een
einde komt aan het vertrouwde beeld in Hooglanderveen van een pastoor op scooter of in trainingsoutfit. Laten we pastoor Tuan het goede voor
Arnhem toebidden en God vragen om een opvolger
die onze gemeenschap en parochie verder de

toekomst in loodst. En of de nieuwe pastoor dan in
Hooglanderveen komt wonen? Wij hopen van wel!

> Fietsen op Zondag
Een nieuw seizoen is 22 april
zonnig van start
gegaan. En we
hopen dat er
ook dit jaar vele
mooie kilometers volgen.
Fietsen op Zondag is een ontspannende fietstocht
door het Eemland, waarbij ontmoeting centraal
staat. Je kunt dit voorjaar meedoen op 6 mei, 10 en
24 juni, aansluitend aan de viering in onze kerk.

> Jubileum: senioren en gezinnen
Senioren uit Vathorst en Hooglanderveen zijn
vrijdag 25 mei om 10.00 uur welkom bij de feestelijke ontmoetingsochtend met basisschoolkinderen.
In de Parochiezaal is koffie/thee en er worden
spellen gespeeld!
En voor alle gezinnen staat zaterdagmiddag 26
mei om 14.00 uur in het teken van sport, spel en
creativiteit. Daag je ouders uit bij de spellen, ga
tafeltennissen met pastoor Tuan, doe de GPS-tocht
of beklim de kerktoren!

> Doe mee! Knutselmiddag
Leuk! Een zomerse windvanger maken voor in de
tuin of op het balkon. Zaterdagmiddag 2 juni kun
om 13.00 uur komen knutselen in de Parochiezaal.

> 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.

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)

