
    juli / augustus 2018

              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...                                      
 

> Zomervieringen

In de zomerperiode vieren we in onze kerk gewoon
door. Omdat het goed is God en elkaar te blijven 
ontmoeten en stil te worden om optimaal van de 
vakantie te kunnen genieten. Je bent iedere zondag
om 11.00 uur welkom! 

> Door de week

De dinsdagmorgenvieringen gaan ook na het af-
scheid van pastoor Tuan gewoon door! Pastor 
Mauricio Meneses zal zijn werkweek op dinsdag 
om 09.00 uur met de eucharistie beginnen. Vanaf 
september maakt hij, met zijn zijn collega's in 
Baarn/Soest/De Bilt, deel uit van het nieuwe 
pastorale team in onze parochie. 

> ZondagsOntbijt

Het is inmiddels 
een goede ge-
woonte om de 
zondag eens per 
maand te begin-
nen met een 
ZondagsOntbijt. 
Op zondag 15 juli

komt Erika van Schooten vertellen waaraan zij de 
opbrengst van de collecte voor 2bChild in Bosnië 
heeft besteed. Op zondag 19 augustus ontmoeten 
we elkaar in een zomerse pastorietuin en sluiten 
we gezamenlijk af met een moment rond Licht en 
Schrift. Om de zomerse zondag ontspannen te 
beginnen. Je bent om 10.00 uur welkom!

Over mensen...                                           

> Gedoopt

Op 13 mei: 
Jesper Roan Bergsma, Nijkerk
Jesse Benjamin Viskaal,  Amersfoort

> Getrouwd

Op 9 mei: 
Lindsey Kuipers en Wilco de Graaf

> Overleden

Op 2 juni: 
Sjaan van den Hoven-Heijmeskamp, 95 jaar

Overige berichten...                                   
 

> Kleurrijk jubileum

De St. Josephkerk 
bestaat 100 jaar en 
dat is eind mei met 
een kleurrijk feest-
programma gevierd. 
Van de opening 

donderdagavond tot de afsluiting zondagmiddag 
konden bezoekers actief en ontspannen deelne-
men aan de verschillende programmaonderdelen. 
Zo is er een kleurrijk kunstwerk onthuld dat ge-
maakt is door leerlingen van drie basisscholen uit 
Vathorst en Hooglanderveen,
was er een drukbezochte open-
luchtbrunch geopend door bur-
gemeester Bolsius en is er een
intieme slotmusical over Jozef
op het toneel gebracht door
theatermaker Kees Posthumus
en accordeonist Juul Beerda.
Met hulp van het publiek.  Op 
www.stjoseph-olva.nl een uitgebreid verslag.  >>>>
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> Opbrengst spaarproject

De 26 kinderen die 
afgelopen voorjaar 
hun Eerste Heilige 
Communie hebben 
gedaan hebben een
prachtig bedrag 
gespaard voor de 
Speelgoedbank. 

Op 17 juni presenteerden de kinderen het bedrag: 
936,28 euro. De kinderen hebben in de voorbe-
reiding op hun Communiefeest kleine klusjes ge-
daan om geld in te zamelen voor leeftijdsgenoot-
jes die het minder hebben. En tijdens de collecte is
het bedrag dik verdubbeld. De Speelgoedbank zal 
de opbrengst gebruiken voor de aanschaf van 
nieuwe voetballen en een zomers feest voor 
kinderen die niet op vakantie kunnen.

> Toren in het licht

Graag willen we komend na-
jaar de kerktoren in het licht
zetten, als lichtpunt voor
dorp, wijk en stad. Een zicht-
bare plek waar God zich laat
vinden en waar we elkaar in
die geest kunnen ontmoeten.
Om dit voor elkaar te krijgen
is een spaaractie gestart om
het bedrag bij elkaar te krij-
gen. Bij de verlichte kerkto-
ren in de kerk staat een grote bus voor giften.
Locatieraad en pastoraatsgroep

> Geslaagd seizoen Kerk op Schoot

De peuters- en kleuters hebben het afgelopen sei-
zoen vijf maal genoten van Kerk op Schoot. Een 
eigen viering met verhalen, liedjes, kaarsjes en 
knutselwerkjes. Na de zomer gaan we graag door 
met de deze vieringen op zondagmorgen! Wil je 
meehelpen, laat het weten!

> Afscheid pastoor Tuan

De parochie heeft op 10 juni
afscheid genomen van pastoor
Tuan. Hij gaat als pastoor aan
de slag in Arnhem. Wij zijn
hem dankbaar voor de negen
jaar, die hij in 'onze' pastorie
heeft mogen worden. En ons
'bij de tijd' heeft gehouden en
gestimuleerd nieuwe wegen te
zoeken. Als dank daarvoor hebben we hem een 
speciale St. Joseph-kantoorklok aangeboden. 

> Fietsen op Zondag

In de zomermaanden kun je meedoen aan Fietsen 
op Zondag. Een gezellige fietstocht van zo'n 30 
kilometer door het mooie Eemland, met een 
picknick onderweg. De start is op 8 en 22 juli, en 
op 12 en 26 augustus om 12.15 uur vanaf onze 
kerk. 

> Help je mee?

We timmeren graag samen aan de toekomst! En 
om dat voor elkaar te krijgen kunnen we alle hulp 
gebruiken! Zo zijn onze misdienaars zijn op zoek 
naar nieuwe maatjes (8-12 jaar) en de acolieten 
vinden het samen echt leuker (13-33 jaar)! Kom de 
pastor meehelpen tijdens de vieringen. Aanmelden
via lokaalteam@stjoseph-olva.nl. 

> Gratis nieuwsbrief

Neem een gratis abonnement op onze Locatie-
Mededelingen! Ontvang iedere vrijdag de nieuws-
brief 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. 
 

Aan Tafel bij Joseph: 20 juli en 24 augustus 17.30 uur
Aanmelden via: parochiezaal@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)
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