april / mei 2022

St. Josephs lokale
lokale

M irakelbijlag e van de geloofsgem eenschap St. Joseph Hooglanderveen–Vathorst
Welkom in onze mooie St. Josephkerk! De Mariakapel is iedere dag geopend van 8.30 tot 19.00 uur.
Online meevieren kan ook 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...

wordt het Licht van Christus binnengedragen. Op
Paaszondag 17 april is er om 11.00 uur feestelijke
viering met Kinderwoorddienst rond de Paaskaars.
Aansluitend kunnen alle kinderen paaseieren
zoeken in de pastorietuin en het bos!

> Palmpasen

Overige berichten...

De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem vieren we zaterdag 9 april. Kinderen zijn vanaf 18.00
uur welkom in de Parochiezaal om een palmpaasstok te maken. Er is materiaal aanwezig! Om 19.00
uur start de viering in de kerk, je kunt dan ook je
eigen versierde palmpaasstokken meenemen.

> Vrolijke Paastuin

Deze worden dan bij een korte rondgang gezegend.
Tijdens de viering is er Kinderwoorddienst.
En: neem houdbare paaslekkernijen mee voor wijkbewoners die afhankelijk zijn van de Voedselbank!

> Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (15 april) is er om 15.00 uur een
Kruiswegmeditatie in onze kerk, om samen het
stervensuur van Jezus te overwegen.

> Pasen
Pasen is het grote feest van de Verrijzenis! Dat
vieren we op zaterdag 16 april om 23.00 uur met
de Paaswake in onze kerk. Vanuit de donkerte

Als voorbereiding op het Paasfeest houden we op
zaterdag 16 april voor het eerst sinds drie jaar
weer de Vrolijke Paastuin!
Van 17.00 tot 19.00 uur zijn
er gezellige activiteiten in
de pastorietuin en
Parochiezaal: paaskaarsen
maken, eieren verstoppen,
een paasspeur- en
puzzelroute, kuikens en
konijnen knuffelen, gratis
poffertjes en een korte
afsluiting bij het paasvuur.

> Wandelen op Zondag
Iedere zondag wandelen we een virtuele tocht
door Latijns-Amerika, maar liefst 30.000 kilometer!
Wij dragen ons eigen steentje bij, vanuit de St.
Josephkerk zijn we op pad met een wandeling van
ongeveer 6 km. Startpunt is de kapel van de kerk,
waar we een kaarsje opsteken en dan gaan wandelen. Na 1.5 uur komen we terug bij de kerk voor
koffie of thee. Omdat we voor het goede doel
wandelen vragen we minimaal 5 euro per etappe
per deelnemer. Hoe meer wandelaars, hoe hoger de
opbrengst voor de Vastenactie én de vluchtelingen
in Oekraïne. Je kunt nog meewandelen op zondag 3
en 10 april om 10.00 uur.

> Feestelijk weekend rond Jozef

> Word bezorger

Voor het eerst sinds drie jaar konden we met onze
vrijwilligers weer de Josephdag vieren. Na twee
coronajaren werd het een feestelijk maart-weekend
met de viering op zaterdag en de samenkomsten
op zondag.

De bezorgers van ons parochieblad Mirakel
genieten 7x per jaar het liefst van een zonnige
wandeling! ‘Maar wat als het regent dan?’, horen
we je denken. Dan wordt er een beter moment
afgewacht. Want onze bezorgers krijgen een week
de tijd om het blad rond te brengen. En er wordt
genoten, zo kregen we deze foto uit Vathorst.

De eigenlijke feestdag van de heilige Jozef, patroon
van onze kerk, is ingevuld met een mooie viering,
waarin een van onze tieners het Heilig Vormsel
mocht ontvangen. Zij kon er in februari niet bij zijn,
toen de andere tieners hun Vormsel deden. Daarmee kreeg deze feestdag extra glans, ook door de
kleurrijke kinderwoorddienst. De kinderen werken
aan een paaskaars rond de 7 werken van barmhartigheid. Dit weekend was het thema ‘onderdak
geven aan vluchtelingen’, creatief ingevuld met het
versieren van twee vogelhuisjes. Zondag trokken
de deelnemers aan Wandelen op Zondag naar ’t
Hammetje en sloten zich na 1.5 uur aan bij de
vrijwilligers die zich al verzameld hadden in Parochiezaal St. Joseph. Een gezellige samenkomst, met
een deel van onze grote groep vrijwilligers.

> Gratis nieuwsbrief
Neem een gratis abonnement op onze LocatieMededelingen! Ontvang iedere vrijdag de nieuwsbrief met alle belangrijke ontwikkelingen.
Kijk op www.stjoseph-olva.nl of stuur een aanvraag
naar secretariaat@stjoseph-olva.nl.

Wil je ook een gezonde klus van 10.000 stappen?
Word dan bezorger! Laat het weten via
lokaalteam@stjoseph-olva.nl en je hoort welke
wijk beschikbaar is. Ook vakantiebezorgers zijn
van harte welkom, dan neem je een wijk over van
een collega die even een weekje op vakantie is…

> Gebed voor Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt velen bezig: de
verwoesting, de vluchtelingen, de angst. Ook in
onze kerk bidden we wekelijks om vrede. De
Mariakapel is dagelijks geopend voor een kaarsje.
En als teken voor de wereld luiden we iedere
maandag om 19.00 uur de kerkklokken voor vrede
en hoop. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke
actie om op deze manier aandacht te vragen voor
de medemensen in en uit Oekraïne en andere oorlogsgebieden.

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)

