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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...                                      
 

> Welkom thuis!

De vakantie zit er weer op en hopelijk is deze pe-
riode van rust en ruimte verlopen zoals je gewenst 
hebt. We pakken de draad weer op, ook in de ge-
meenschap.  Je bent iedere zondag welkom bij de 
viering en bij een van de andere activiteiten. Om 
elkaar te ontmoeten, te troosten, te helpen en op te
bouwen. En om in alle rust bij God thuis te komen! 

> Kerk op Schoot

De speciale vie-
ringen voor peu-
ters en kleuters 
gaan weer van 
start! Op de Pa-
rochiedag in de 
H. Kruiskerk (23 
september) is de 

aftrap. Een viering voor kinderen tot en met 6 jaar 
met liedjes, een verhaal, gebedjes, een knutsel en 
natuurlijk de kaarsjes. Om 11.00 uur zijn de kin-
deren met (een van) hun ouders welkom. De twee-
de Kerk op Schoot is op zondag 14 oktober in onze 
kerk! Kom je ook?

> Nieuwe pastores

Na het vertrek van pastoor Tuan wordt het pas-
torale team samengevoegd met het team in 
Baarn/Soest/De Bilt. De komende tijd maak je 
kennis met onder anderen pastoor Joachim Skiba 
en pastor Mauricio. Daarnaast blijven de Amers-
foortse pastores verbonden aan onze kerk. 

Over mensen...                                           

> Gedoopt

Op 24 juni: 
Lennard Romme, Amersfoort

Overige berichten...                                   
 

> Startzondag 

Aan het begin van
een nieuw seizoen,
starten we feestelijk.
De Startzondag is
hét moment om
kennis te maken met de werkgroepen, de plannen 
en de activiteiten van het komend jaar. Zondag 16 
september is het zover. En dat is meteen een spe-
ciale: het is weer tijd voor een nieuwe OpfrisMis om
het katholieke vieren beter te leren kennen. Kom, 
maak (opnieuw) kennis met de viering, nodig een 
buur, een kennis, een vriend uit om mee te komen. 
En laat zien waarom deze plek belangrijk voor je is,
waarom je er inspiratie opdoet. Precies de bedoe-
ling van Kerkproeverij, die dat weekend in heel het 
land gehouden wordt. Tijdens de OpfrisMis wordt 
alles haarfijn uitgelegd: wat betekenen de rituelen, 
de woorden, de gebaren. De OpfrisMis begint om 
11.00 uur, mét kinderwoorddienst. Na de viering 

kun je kennis maken 
met de veelzijdigheid 
van onze gemeenschap,
kun je kennismaken 
met pastor Roderick of 
met elkaar in gesprek. 
Er zijn ook heerlijke 

broodjes en pannenkoeken voor de kinderen.
En je kunt je uitleven bij het tafeltennis, voetbal-
spel en de grote spellenkist. Of gewoon lekker 
chillen in de tuin.  >>>>
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> Maak kennis met het Vormsel

Om met nieuwe kracht je jonge leven in te kunnen,
je klaar te maken voor de middelbare school en te 

ontdekken hoe je
klaar kunt staan 
voor anderen, 
gaan tieners uit 
groep 8 van de 
basisschool 
vanaf oktober 
aan de slag met 

de voorbereiding op het Vormsel. Aan het einde 
van de bijeenkomsten en de indrukwekkende 
werkavond bij Voedsel-Focus beslis je of je het 
Vormsel wilt ontvangen.  Maak kennis met de 
kracht van geloven en zet je samen in voor mensen
die hulp nodig hebben! De startavond is op 24 
september in de Pastorie in Hoogland, de vormsel-
viering op 20 januari in de H. Kruiskerk. 
Ouders kunnen hun tiener(s) aanmelden via 
vormselolva@gmail.com.

> Dierenzegen op Dierendag

Op Dierendag 4 oktober
worden kleine en grote
huisdieren in het zon-
netje gezet en met hun
baasjes gezegend. Uit
dankbaarheid voor het
gezelschap en het ple-
zier dat deze dieren
geven en als signaal dat dierenonderdeel van Gods
schepping zijn en onze aandacht en liefde verdie-
nen. Jong en oud zijn met -en zonder- huisdier don-
derdag 4 oktober om 19.00 uur welkom op het 
kerkplein, waar pw. Josephine van Pampus de 
dieren en hun baasjes tijdens een korte samen-
komst zal zegenen. Josephine is zelf een groot 
dierenliefhebber, het kan dus zomaar zijn dat ze 
haar konijnen meeneemt naar het kerkplein. 

> Denk en timmer mee!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste meedenkers! Als
gemeenschap willen we in verbondenheid met 
inwoners van Vathorst en Hooglanderveen verder 
timmeren aan de toekomst. Heb je ideeën, heb je 
vragen, heb je wensen? Laat het ons weten op de 
gezellige brainstorm aansluitend aan de OpfrisMis 
op 16 september. Ook zijn we op zoek naar nog 
meer enthousiaste meiden en jongens (8 – 14 jaar)
die misdienaar willen worden! Meld je aan: 
lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

> Taizé in het klein

Tijdens het Zondags-
Ontbijt op 30 september
(10.00 uur) hoor je meer
over de schoonheid en
kracht van Taizé, het po-
pulaire Franse klooster-
oord. Deze zomer zijn jongeren uit Amersfoort naar
Taizé geweest en zij komen er over vertellen. Aan-
sluitend is er om 11.00 uur een Viering rond Schrift
en Licht. 
Op zaterdag 20 oktober is er dan om 19.00 uur een
Taizéviering in onze kerk. Dan kun je de sfeer zelf 
proeven. Je bent van harte welkom!

> 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: 21 september en 19 oktober om 
17.30 uur.  Aanmelden via het secretariaat of mail: 
parochiezaal@stjoseph-olva.nl 
>> Kijk voor een complete agenda van activiteiten 
in Parochiezaal St. Joseph op onze website!

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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