december 2018 / januari 2019

St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag e van de geloofsgem eenschap 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).

Op weg naar Kerst...
> Kinderwoorddienst in de Advent
De Kinderwoorddienst neemt de kinderen zondag 9 en 16 december mee
naar het grote feest van Jezus' geboorte en gaat aan de slag met een speciaal kerstspel.

> Jozefvesper
Op zaterdag 15 december verzorgt de Gregoriaanse
Schola om 19.00 uur de Jozefvesper, een viering in
de beste kloostertraditie. Laat de
eeuwenoude klanken je wat rust
geven in een drukke tijd.

> Lessons and Carols
Op 22 december is er om 19.00 uur
een Festival of Lessons and Carols.
Internationale koorzang en lezingen in de Advent.
Met medewerking van Puer Natus Est, samengesteld uit het Middelpuntkoor, Halleluja uit Nijkerkerveen, de Gospelkidz en instrumentalisten.

> ZondagsOntbijt over kerstlandschappen
Zondag 23 december is er om 10.00 uur een bijzonder ZondagsOntbijt. Rina Walet vertelt over de
kerstlandschappen die ze ieder jaar in haar woonkamer bouwt. Prachtige winterse taferelen in beeld
en woord. Aansluitend is er een korte gebedsviering en kun je het nieuwe landschap bij Rina thuis
bekijken.
Een compleet overzicht van de vieringen vind je in
Mirakel op pagina 10 of op www.stjoseph-olva.nl.

Over mensen...
> Gedoopt
Op 18 november:
Liz en Max Hooreman
Aiden Arler
Henk van ’t Klooster

> Overleden
Op 7 oktober:
Jan Overkamp, 83 jaar, Hooglanderveen

Kerst vier je samen...
> Van harte welkom
Een warme kerk, een mooie kerststal en nostalgische
kerstliederen! Dat is het meest ideale plaatje van echt
winterse sfeer. Een feest voor jong en oud en het
mooie is dat je dit warme feest gewoon in je eigen
buurt kunt vieren, in onze knusse St. Josephkerk!
Op Kerstavond (maandag 24 december) zijn er drie
vieringen. Om 17.00 uur Kerst op Schoot, een viering
voor peuter en kleuters, waarbij stil zitten niet echt
nodig is. Uit de verhalenkoffer komt het bijzondere
verhaal van Maria en Jozef op zoek naar een plekje
voor de nacht. En dan… gebeurt er iets speciaals!
In een half uur leven de kinderen
naar het grote moment dat het
kindje Jezus in de kribbe wordt
gelegd.
Om 19.00 uur de Herdertjesmis
voor kinderen, moeders, vaders,
oma’s en opa’s, die al wat langer
stil kunnen zitten. Het kindje
Jezus wordt geboren in een stal… En toch wordt
dat een groot feest! Het Kinderkerstkoor zingt met
alle aanwezigen bekende en minder bekende
kerstliederen.
>>>>>

En om 21.30 uur vieren we de Kerstnacht met een
grote jongerenviering: warme kerstliederen en een
verrassend actueel verhaal rond de kerststal. Want
het overkwam Maria, maar wat zegt het jou anno
2018? De Young Spirits zingen internationale
kerstliederen. En dan ga je zelf naar de kerststal
om jouw wensen bij het kind Jezus neer te leggen.
Op eerste kerstdag (dinsdag 25 december) wordt
om 11.00 uur Kerstmis gevierd in een feestelijke
viering met het Gemengd Koor en een speciale
Kinderwoorddienst. Alle kinderen krijgen een eigen
rol in een vrolijk kerstspel! Na de viering is er
koffie, thee en limonade met een kerstlekkernij!
Kinderen van groep 3 t/m 6 kunnen meedoen aan
de knutselwedstrijd van Kerstkijkdozen. Als je op
De Marke, de St. Josephschool of DOK12 zit, krijg je
een knutselplaat mee, je kunt 'm ook downloaden
via www.zaligkerstmis.nl. De kijkdozen worden op
eerste kerstdag tussen 15.00 en 16.00 uur rond de
Kerststal tentoongesteld. Kom gezellig kijken, de
stal en het kersthuisje op het plein zijn ook open!

> Kerk in balans! Help mee!
Jaarlijks voeren we met de parochie actie voor
Kerkbalans, om daarmee onze pastores, gebouw en
werkzaamheden te betalen. De balans is voor 2018
nog niet gevonden, we staan nog flink in het rood.
Daarom: heb je de (toegezegde) bijdrage voor dit
jaar nog niet overgemaakt, kun je de gemeenschap
met een extra gift steunen en wil je meebouwen
aan de toekomst? Wij zijn blij met iedere bijdrage
op NL 98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. ‘r.k.-Parochie
OLVA–St. Joseph'. Hartelijk dank!
Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Joseph

> Wereldlichtjesdag
In de hele wereld worden op zondag 9 december
kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen en
zo ontstaat er een keten van troostend licht. Om
steun te zoeken bij elkaar kan er om 19.00 uur bij

het Monument voor Overleden Kinderen achter onze
kerk een kaarsje aangestoken worden. Om zo op je
eigen manier even stil te staan bij het verdriet van
gemis of juist anderen een hart onder de riem te
steken. Aansluitend is er koffie of thee en ruimte
om in alle rust verder te praten.

> Mooie opbrengst Sint Maarten
Sint Maarten is weer groots gevierd! Twee
lampionoptochten, een volle kerk en vooral
geweldig: acht bananendozen vol met houdbare
lekkernijen en klein speelgoed voor de
Voedselbank! Zij hebben deze mooie geste
dankbaar in ontvangst genomen.

> Aanmelding Eerste Heilige Communie
De stap naar de Communie is een vrolijke en
leerzame tijd, waarin kinderen uit groep 4 kennis
maken met het verhaal van Jezus, de wereld om
hen heen, het zorgen voor elkaar en het samen
vieren in de kerk. De Eerste Communieviering is op
19 mei, de voorbereiding begint in januari. Meld je
kind(eren) nu aan voor alle informatie:
communie@outlook.com.

> Driekoningen en Nieuwjaar
Aan het eind van de kerstvakantie vieren we het feest
van Driekoningen op 6 januari
om 11.00 uur in een mooie
eucharistieviering. In de
Kinderwoorddienst wordt de
nieuwe Koning(in) gekozen: wie vindt de boon in
de cake? Misschien jij wel!
Aansluitend wordt de Nieuwjaarsreceptie van onze
parochie gehouden. Hef met elkaar het glas op het
nieuwe jaar en wens elkaar het allerbeste toe! We
hopen je te zien!
>>>> 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
Kerkbalans: NL77 RABO 0123 1000 11 t.n.v. 'R.K.-Parochie OLVA - St. Joseph'
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)

