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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...                                      
 

> Taizé in het klein

Op zaterdag 20 oktober is er om 19.00 uur een 
Taizéviering in onze kerk. Dan kun je de sfeer zelf 
proeven. Je bent van harte welkom!

> Marialof

Op donderdag 25 oktober is er om 19.30 uur een 
Marialof in onze kerk. Als afsluiting van oktober, de 
'tweede' Mariamaand. 

> Koorjubilea

In november bestaan de koren Gregoriaanse 
Schola 100 jaar en Veen Vocals 50 jaar. De Veen 
Vocals vieren dat met een eigen concert op 4 no-
vember om 14.00 uur en een eucharistieviering op 
zondag 11 november om 11.00 uur.  De Grego-
riaanse Schola verzorgt op zondag 25 november 

om 11.00 uur de 
muzikale onder-
steuning van de 
eucharistie op het 
feest van Christus 
Koning. 

> Kerk op Schoot

De speciale vieringen voor peuters en kleuters zijn 
weer begonnen. Een viering met liedjes, een ver-
haal, gebedjes, een knutsel en natuurlijk de kaars-
jes.  Op zondag 2 december om 11.00 uur zijn de 
kinderen met (een van) hun ouders welkom. Het 
eerste kaarsje op weg naar Kerst gaat branden.

Over mensen...                                           

> Gedoopt

Op 16 september: 
Ilay Jacobus, Amersfoort 
Olivia van Rooijen, Amersfoort

> Overleden

Op 2 oktober: 
Wout Hooft, 81 jaar, Hooglanderveen

Overige berichten...                                   
 

> Vrijwilligers voor de gemeenschap 

Onze geloofsgemeenschap kan niet zonder de in-
zet van enthousiaste vrijwilligers. Gelukkig zijn er 
al veel mensen die de kerk mee helpen opbouwen. 
Maar we kunnen ook jouw hulp gebruiken! 
Incidenteel
Bij de lampionoptocht van SintMaarten, de kerst-
viering of Wereldlichtjesdag. Het kost je niet veel 
tijd en geeft je echt veel plezier!
Regelmatig
Heb je een iets ruimere agenda, dan is hulp ge-
wenst bij de Kinderwoorddienst, de Eerste Com-
munie of nieuwe tieneractiviteiten. 
Doe je mee? Spreek ons aan of stuur een mail naar 
lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Dan nemen we con-
tact met je op!

> Sint Maarten: optocht, viering, inzameling

Het feest van Sint Maarten is het grote feest van 
het samen delen! Kinderen gaan zingend langs de 
deuren en wij delen met kinderen die minder heb-
ben! Zondag 11 november begint om 18.00 uur 
een lampionoptocht vanaf ICOON Vathorst én het 
kerkplein. Om 18.30 uur is er een korte viering mét
inzameling voor VoedselFocus Amersfoort.      >>>>
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> Doe mee aan de Eerste Communie

De stap naar de Communie is een vrolijke en leer-
zame tijd, waarin kinderen uit groep 4 kennis ma-

ken met het verhaal 
van Jezus, de wereld 
om hen heen, het zor-
gen voor elkaar en het 
samen vieren in de 
kerk.  De Eerste Com-
munieviering is op 19 

mei, de voorbereiding begint in januari.  Aanmel-
den kan via communie@outlook.com. 

> ZondagsOntbijt en Aan Tafel bij Joseph

Een keer per maand kun je de zondag eens anders 
beginnen! Met een heerlijk en bovenal gezellig 
ZondagsOntbijt in Parochiezaal St. Joseph. Het 
ontbijt op 21 oktober en 18 november begint om 
10.00 uur en wordt om 11.00 uur afgesloten met 
een korte viering rond Licht en Schrift in de kerk. 
Ook kun je een keer per maand op vrijdagavond 
naar Aan Tafel bij Joseph. Parochianen verzorgen 
dan een heerlijk menu. Vrijdag 16 november ben je 
om 17.30 uur welkom! Aanmelden voor deze 
avondmaaltijd kan via parochiezaal@stjoseph-
olva.nl. 

> Hoi, kom je ons helpen?

Onze misdienaars Lara, Car-
men, Tess, Kata, Olaf, Melvin 
en Sergio zijn op zoek naar 
nieuwe maatjes! Als je je 
Eerste Communie hebt ge-
daan, kun je af en toe de 
pastor helpen bij de viering. 

En eens per jaar hebben we een uitje. Als mis-
dienaar heb je tijdens de viering altijd wat te doen 
en maak je van dichtbij mee wat de pastor alle-
maal doet. Doe je mee? Kom na de viering gewoon 
naar de pastor en meld je aan!

> Brainstorm

Wij zijn op zoek naar enthousiaste meedenkers! Als
gemeenschap willen we in verbondenheid met in-
woners 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 op vrijdag 16 november. Je 
mag eerst mee komen eten bij Aan Tafel en dan 
starten we om 19.45 uur de brainstorm over onder 
andere nieuwe ideeën voor gezins- en tieneracti-
viteiten. Meld je aan: lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

> Speculaas voor hospice

Hospice Dôme houdt de jaarlijkse speculaasactie, 
waarmee je deze mooie plek voor mensen in de 
laatste levensfase kunt steunen. In november zijn 
de pakken speculaas na iedere viering verkrijgbaar.

> Toren in het licht

De toren van de St. Josephkerk is een
baken voor Hooglanderveen en Vat-
horst. Als vingerwijzing naar God. We
willen de toren in de donkere maan-
den in het licht zetten en zijn daar-
voor in mei een spaaractie begon-
nen. Achter in de kerk staat een gele bus, met daar-
bij een thermometer. Inmiddels is er meer dan 
1000 euro bijeen gespaard. Ook jouw kleine of gro-
tere bijdrage is 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. 
 

>> 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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