
                              mei / juni 2022

              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...                                      
 

> Pinksteren

Met Pinksteren vieren we dat
de Heilige Geest over de
apostelen werd uitgestort en
de kerk zich voor het eerst
aan de wereld presenteert.
We doen dat tijdens de vie-
ring op zaterdag 4 juni om
19.00 uur. Voor de kinderen
is er een kleurrijke kinderwoorddienst, bij goed 
weer in de tuin en het bos.  

> Mariamaand

Mei is de Mariamaand. We 
zetten de moeder van Jezus in 
het zonnetje en vragen haar 
speciaal deze maand om voor-
spraak. Iedere donderdag is er 
om 19.30 uur een viering en op
Hemelvaartsdag een Marialof.  
Welkom!

> Kerk op Schoot

Voor de peuters en kleuters is er op zondag 3 juli 
in Parochiezaal St. Joseph (11.00 uur) een eigen 
viering met pastor Beer. Voor het eerst sinds corona
weer een laagdrempelige samenkomst rond het 
verhaal van Jezus, met liedjes, gebedjes, een 
zomerse knutsel en natuurlijk een kaarsje! 
Kom je ook?

Overige berichten...                                   
> Pinksterontbijt en vlammenspeurtocht

Na de viering op zaterdag kun je op Pinksterzon-
dag 5 juni om 10.00 uur terecht in de Parochiezaal 
en -tuin voor een uitgebreid Pinksterontbijt.  Je 
kunt elkaar op een laagdrempelige en feestelijke 
manier ontmoeten. Voor de kinderen is er een 
vlammenspeurtocht en zijn er spellen in de tuin en
het bos. De activiteiten duren tot ongeveer 11.30 
uur.  Van harte welkom!

> Eerste Heilige Communie

Eindelijk feest voor de groep van 8 communicant-
jes. De afgelopen weken hebben de kinderen elke 
zondag gewerkt in de parochiezaal. Een mooi en 
leerzaam traject met uiteindelijk een prachtige 
viering op zondag 22 mei om 13.00 uur.  We wen-
sen Mara, Thomi, Milanka, Sara, Eva, Na-Cayleigh, 
Mila en Victor een gezegende dag waarop je nu 
helemaal mee mag doen in de kerk.

> Sportief de zondag beginnen!

Goed nieuws voor sportievelingen en parochianen 
die graag op zondagmiddag de omgeving per fiets 
willen verkennen. Je kunt weer meedoen aan Fiet-
sen op Zondag, een ontspannen en sportieve ont-
moeting. We starten om 11.30 uur met een kop kof-
fie / thee. Neem voor onderweg wat lekkers mee! 
Je kunt meefietsen op 22 mei, 12 juni, 3, 17, 31 juli 
en 14 augustus (onder voorbehoud van het weer). 
Info bij Henny Kilsdonk (h.kilsdonk@upcmail.nl). 
Ook kun je (vrijwel) iedere zondagmorgen wande-
len vanaf onze kerk. Om 10.00 uur starten we in 
onze kapel en gaan dan met het evangelie op pad. 
Speciale intentie is de oorlog in Oekraïne.  Actuele 
data vind je op www.stjoseph-olva.nl. 

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.
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> Beelden zijn weer terug

De zes beelden die in de kerk
aan de pilaren bevestigd zijn,
hebben een grondige restau-
ratie gekregen. Anton van
Middelaar heeft de beelden
prachtig opgeknapt. Met dank
aan de kleine en grote dona-
ties die binnen zijn gekomen. 

> Gastvrije Parochiezaal

Het aantal aanvragen voor het gebruik van onze 
Parochiezaal St. Joseph neemt weer toe, nu de 
coronamaatregelen achter de rug zijn. En dat is fijn,
want de zaal is er voor parochianen, wijkbewoners 
en sociale instanties. Maar,  om de zaal gastvrij 
open te houden hebben we ook weer nieuwe 
vrijwilligers nodig. Enthousiaste mensen die onze 
gasten een warm thuis geven. Wil je (incidenteel) 
meehelpen, laat het weten via onze mail 
parochiezaal@stjoseph-olva.nl. Voor externe 
samenkomsten is een vrijwilligersvergoeding 
beschikbaar. 

> Digitaal doneren

Wil je onze kerk financieel 
steunen, een donatie doen of 
een kaarsje opsteken? Dan kun
je dit ook digitaal doen door 
de QR-code te scannen. Het 
bedrag staat op 0,50 euro voor
een kaarsje, maar je kunt het 

bedrag aanpassen.  Je bijdrage komt ten goede aan
het werk van onze gemeenschap in Vathorst, 
Hooglanderveen en omgeving én het onderhoud 
van onze kerk. Van harte aanbevolen en dank voor 
je bijdrage!

> Gratis nieuwsbrief

Neem een gratis abonnement op onze Locatie-
Mededelingen! Ontvang iedere vrijdag de nieuws-
brief met alle belangrijke ontwikkelingen. 
Kijk op www.stjoseph-olva.nl of stuur een aanvraag
naar secretariaat@stjoseph-olva.nl. 

> Voor het eerst in onze kerk?

Kom je voor het eerst in onze St. Josephkerk, weet 
je de weg nog niet zo goed of heb je vragen over 
onze gemeenschap? Het welkomst-team staat we-
kelijks voor je klaar. Spreek een van de vrijwilligers
voor of na de viering aan, ze helpen je verder.

> Vacatures: Timmer mee met St. Joseph

Inmiddels hebben zich al enkele nieuwe vrijwilli-
gers gemeld om mee te helpen aan de opbouw 
van de kerk nu er weer meer mogelijk is. Heel fijn! 
Wil je ook helpen, bepaal zelf hoeveel tijd je kunt /
wilt investeren, je krijgt er dankbaarheid en het 
werken in een leuke groep vrijwilligers voor terug!

1. Koffieschenkers. Tijdens de ontmoeting na de 
viering een heerlijke kop koffie of thee. In twee-
tallen zorg je voor een warm gevoel van gastvrij-
heid in de parochiezaal en op het terras. 
2. Schoonmakers. In een gezellige groep help je 
mee om de Parochiezaal en onze kerk schoon te 
houden. Als een fijne plek om samen te komen.
3. Misdienaars / acolieten. Vind je kerk saai? Niet 
als je de pastor komt helpen tijdens de vieringen! 
Als je de eerste communie hebt gedaan, kun je 
meehelpen. Ook oudere jongeren kunnen zich 
aanmelden!

Aanmelding via mail lokaalteam@stjoseph-olva.nl
of telefonisch via 033–257 12 85.

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: Marga van Ede (06-11 72 83 85) / Grafrechten: Wim van Valkengoed  (06-27 48 70 69)
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