december 2021 / januari 2022

St. Josephs lokale
lokale

M irakelb ijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph H ooglanderveen–Vathorst
Welkom in onze mooie St. Josephkerk! We houden ons aan de geldende coronamaatregelen, een
overzicht daarvan staat op onze website www.stjoseph-olva.nl. In de kerk gelden de actuele richtlijnen om elkaar veilig te ontmoeten. Aanmelden voor de vieringen via inschrijven.stjoseph-olva.nl
Online meevieren kan via www.facebook.com/StJosephOLVA of www.stjoseph-olva.nl.

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...
> Op weg naar Kerstmis
Je kunt iedere zaterdag
nieuwe inspiratie opdoen,
even de stilte zoeken en
steeds meer in kerststemming komen. Je bent van
19.00 tot 20.00 uur welkom bij de (eucharistie-) viering.
Er is ook kinderwoorddienst, waarin de kinderen
hun eigen adventskalender volgen en zich klaar
maken voor de geboorte van het Kindje Jezus.

> Zalig Kerstmis
Een warme kerk en een mooie kerststal! Een feest
voor jong en oud; is het vanwege corona niet in de
kerk, dan zeker online. Vier je mee?
Op kerstavond (vrijdag 24 december) zijn er drie
vieringen*. Om 17.00 uur Kerst op Schoot, een
viering voor peuter en kleuters. In een half uur
leven de jongste kinderen naar het grote moment
dat het kindje Jezus in de kribbe wordt gelegd.
Om 19.00 uur de Familiekerst voor de hele familie.
Samen met pastor Mauricio gaan we op weg naar
de stal voor een stralend wonder. De GospelKidz
zingen bekende en minder bekende kerstliederen.
En om 21.00 uur vieren we de Zalige Kerstnacht:
warme kerstliederen met het Gemengd Koor en
inspirerende woorden van diaken Frank Sieraal.

Op eerste kerstdag (zaterdag 25 december) wordt
om 11.00 uur Kerstmis gevierd in een feestelijke
viering met de Veen Vocals en diaken Frank
Sieraal.
En tussen 15.00 en 16.00 uur ben je welkom om
coronaproof de stal te bewonderen en een kaarsje
op te steken.

> Driekoningen in het nieuwe jaar
Aan het eind van de
kerstvakantie vieren
we het feest van
Driekoningen op
zondag 2 januari om
11.00 uur in een
bijzondere viering.
Tijdens de kinderwoorddienst wordt de nieuwe
Koning(in) gekozen: wie wordt de opvolger van
koning Lennard I? Misschien jij wel!

> Online meevieren
Je kunt meevieren via www.stjoseph-olva.nl en op
www.facebook.com/StJosephOLVA.
* Onder voorbehoud van de coronamaatregelen

Overige berichten...
> Nieuwe bewoner
We krijgen begin 2022 een nieuwe bewoner in de
pastorie. Pastor Gé Nijland gaat in onze parochie
werken. Hij gaat voor het eerst voor op zaterdag 29
januari en daarna op 2 februari (Maria Lichtmis).
We heten pastor Nijland van harte welkom en
wensen hem veel woonplezier in Hooglanderveen!
Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Joseph

> Wereldlichtjesdag
In de hele wereld worden op zondag 12 december kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen
en zo ontstaat er een keten van troostend licht.
Ook op de begraafplaats achter onze kerk is er
ruimte om stil te staan bij Wereldlichtjesdag. Om
18.40 uur verzamelen we bij de ingang van de
begraafplaats. Na een woord van welkom lopen
we coronaproof naar het Monument voor Overleden Kinderen op de begraafplaats. Hier vormen
we om 19.00 uur een hart van licht als troost en
steun voor mensen die hun kind hebben verloren.

> Mooie opbrengst Sint Maarten
Sint Maarten is toch
nog groots gevierd!
Twee lampionoptochten, een vrolijke lampionviering en vooral
geweldig: een auto
vol met houdbare lekkernijen en klein speelgoed
voor de Voedselbank! Zij hebben deze mooie geste
dankbaar in ontvangst genomen. Dank aan alle
vrijwilligers en de gulle gevers!

> 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, zorgen voor elkaar en samen vieren in de
kerk. De Eerste Communieviering is op 22 mei,
maar de voorbereiding begint eind januari.
Meld je kind(eren) daarom nu aan en doe mee:
communie@outlook.com.

van de belastingen. Hartelijk dank!
Locatieraad en Pastoraatsgroep St. Joseph

> Jubilarissen Gregoriaanse Schola
Twee gouden jubilarissen in de Gregoriaanse Schola!
André Eggenkamp
en Arie van de Grift
zingen al 50 jaar
de mooiste gregoriaanse klanken in onze St. Josephkerk. Zij kregen
van pastoor Skiba de bijbehorende onderscheiding
opgespeld.

> Aandacht in coronatijd
We verbinden hulpvraag graag aan hulpaanbod. Er
zijn vrijwilligers die graag helpen voor mensen die
aangeven hulp nodig te hebben. Schroom niet om
contact op te nemen met onze pastoraatsgroep
(033 – 257 12 85). Wil je helpen door een boodschap of een klus te doen, meld het!
En laat het weten als een gesprek of hulp nodig is,
dan leggen we graag de verbinding!

> Op weg naar Kerst
De gezamenlijke kerken van Amersfoort-Noord
organiseren weer een kerstpakkettenactie. We
geven AH-cadeaukaarten aan gezinnen die een
financieel duwtje in de rug zeer waarderen. Je
kunt een bijdrage overmaken naar bankrekening
NL39 RABO 0123 0031 13 t.n.v. Diaconie PG
Hoogland/ Amersfoort-Noord o.v.v. kerstpakketten.
De diaconie is een ANBI-instelling.

> Kerk in balans! Help mee!

> Tot slot...

Jaarlijks voeren we actie voor Kerkbalans, om daarmee onze pastores, werkzaamheden en gebouw te
betalen. Je kunt de gemeenschap nog dit jaar met
een gift steunen. Wij zijn blij met iedere bijdrage
op NL 98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. ‘r.k.-Parochie
OLVA–St. Joseph'. De bijdrage is als gift aftrekbaar

We wensen alle dorps- en wijkbewoners, parochianen en andere betrokkenen van harte een zalige
en gezegende Kerst. Heb oog voor elkaar in deze
moeilijke tijd, steun de mensen die het nodig hebben en ga gezond het nieuwe jaar in.
Dank voor jullie gebed en betrokkenheid in 2021.

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort – geloofsgemeenschap St. Joseph
Van Tuyllstraat 27 – 3829 AB Hooglanderveen
Secretariaat open op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
T:
033-257 12 85
E:
secretariaat@stjoseph-olva.nl
Pastoraatsgroep:
Joke Mulder – Gea Smink – Erna Traa bereikbaar via 033-257 12 85.
Begrafenissen / grafrechten: Wim van Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)

