februari / maart 2022

St. Josephs lokale
lokale

M irakelb ijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph Hooglanderveen–Vathorst
Welkom in onze mooie St. Josephkerk! We houden ons aan de actuele coronamaatregelen, een
overzicht daarvan staat op onze website www.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...
> Carnavalsmis
'Het is niet alleen goud dat er blinkt' is het thema
van de carnavalsmis op 26 februari (19.30 uur*).
Tijdens het feestgedruis biedt de viering een
moment van rust en bezinning. Verkleed komen
mag, maar hoeft niet. Je bent van harte welkom.

> Op weg naar Pasen
Ook in de vastentijd kun je iedere zaterdag nieuwe
inspiratie opdoen en even de stilte zoeken. Je bent
van 19.00 tot 20.00 uur welkom bij de viering met
Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Met
elkaar luisteren we naar het verhaal van Jezus en
stappen zo naar Pasen. Doe je mee?

Overige berichten...
> Nieuwsgierige kinderen opgelet!
Wil je de pastor tijdens de viering graag
meehelpen, dan kun je meedoen als misdienaar!
Meisjes en jongens die hun Eerste Communie
hebben gedaan kunnen zich daarvoor aanmelden
via ons mailadres lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

> Met een beetje tijd help je de kerk
En rondom de vieringen op zaterdagavond wordt
veel werk gedaan door vrijwilligers. Soms zichtbaar,
vaak achter de schermen. En dan zijn er ook nog de
verschillende activiteiten die verbinden. Denk aan
het ZondagsOntbijt, Aan Tafel bij Joseph, de
Koffiegroep, de Paastuin, Sint Maarten en
schoolactiviteiten. Maar dat kan niet zonder je
hulp. Heb je een beetje tijd en kun je (af en toe)
meehelpen? Meld je dan aan via ons mailadres:
lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Welkom!

> Wereldlichtjesdag

> Heilige Jozef
Zaterdag 19 maart is de feestdag
van de heilige Jozef, patroon van
onze kerk.
Tijdens de eucharistie-viering
bidden we voor alle vrijwilligers en
betrokkenen rond onze
gemeenschap. Opdat we samen
kunnen blijven timmeren aan de
toekomst.

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

Wereldwijd zijn er
half december
mensen bij elkaar
gekomen om
overleden kinderen
te herdenken. Door
de verschillende
tijdzones in de wereld ontstond er met kaarslicht
een golf van licht. De wereld kleurde een beetje
lichter voor ieder die een kind hebben verloren.
Ook op de begraafplaats achter onze kerk is er
een samenkomst gehouden om een kaarsje aan te
steken.
>>>>>

> Nieuwe koning gekozen

> Welke bijdrage geef jij onze kerk?

Er is weer een nieuwe
vierde koning gekozen!
Dit jaar valt de eer te
beurt aan koning Thijs I.
In de viering van
Driekoningen nodigde
diaken Frank de nieuwe
koning en zijn hulpkoningin uit naar voren, om goud, wierook en mirre
naar het kindje Jezus te brengen. Daarna mochten
de koninklijke gasten zelf ruiken, voelen en
aanschouwen welke geschenken dat ook in Jezus’
tijd waren. Aansluitend deelden de koning en de
koningin de huiszegens van Caspar, Balthasar en
Melchior uit aan de aanwezigen. En met de belofte
volgend jaar voor de kroning van een nieuwe
vierde koning aanwezig te zijn, keerde het
gezelschap huiswaarts.

De mensen van en rond de St. Josephkerk zetten
zich in voor ieder die dat nodig heeft. We bieden
de ruimte om te bidden, te vieren en God te ontmoeten. En dat willen we graag blijven doen, dus
kunnen we niet zonder je financiële steun!
Vul het online Kerkbalansformulier op de website
www.katholiekamersfoort.nl in en vink St. Joseph
aan! Alvast veel dank voor je bijdrage! Zo kan de
kerk blijven doen waar ze voor staat.

> Voorbereiding Eerste Heilige Communie
Onze communicantjes zijn begonnen aan de
voorbereiding op de feestelijke dag in mei, als ze
voor het eerst de communie mogen ontvangen.
Een groep van acht kinderen krijgen in de lessen
alles te horen over kerk-zijn, de aanwezigheid van
Jezus, aandacht voor de mensen om je heen. We
wensen Mara, Thomi, Milanka, Sara, Eva, NaCayleigh, Mila en Victor een mooie tijd toe en
hopen jullie regelmatig tegen te komen!

> Bezorger worden?
Om tijdens vakanties de bezorging van het
parochieblad Mirakel op peil te houden, zijn we op
zoek naar versterking van het vrijwilligersteam in
Vathorst en Hooglanderveen. Ben je beschikbaar
voor een wandeling van een klein uurtje om
MIrakel te bezorgen, laat het ons weten! Je maakt
er vele lezers blij mee en jezelf met een gezond
rondje. Informatie via lokaalteam@stjosepholva.nl.

> 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!

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)

