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              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...                                      
 

> Weekendviering op zaterdag

De hele zomer lang ben 
je iedere zaterdag van 
harte welkom om in een
verkoelende kerk mee te
vieren. Even stil worden, 
terugblikken op de week

en nieuwe energie opdoen voor de tijd die komen 
gaat. De eucharistieviering begint op zaterdag-
avond om 19.00 uur. 

> Dinsdagmorgen

Ook deze zomer is er iedere dinsdagmorgen een 
stille Mis in onze kerk (m.u.v. 9 en 23 augustus). De 
viering begint om 09.00 uur. 

> Welkom Thuis-viering

Als de zomervakantie weer gedaan is en we alle-
maal weer vol nieuwe indrukken aan een nieuw 
seizoen beginnen, starten we met de Welkom 
Thuis-viering. Deze eucharistieviering met 
celebrant pastor Mauricio Menseses is op zaterdag 
27 augustus om 19.00 uur. De GospelKidz zingen 
én er is een zonnige Kinderwoorddienst voor 
basisschoolleerlingen. Na de viering is er een 
gezellige ontmoeting in de Parochiezaal en tuin. 
Misschien steken we wel een klein kampvuurtje 
aan en roosteren dan heerlijke marshmellows.  We 
hopen jullie dan allemaal te zien! Welkom Thuis!

Overige berichten...                                   
> Nieuwe start voor ZondagsOntbijt

De vrijwilligers die voor de coronaperiode het 
maandelijkse ZondagsOntbijt hebben verzorgd 
stonden te springen. En het werd weer ouderwets 
gezellig op eerste pinksterdag! Een heerlijk 
ZondagsOntbijt met in het bos een vlammende 
speurtocht voor de kinderen. Dat smaakt naar meer,
en dus zullen we vanaf september weer regelmatig
een ZondagsOntbijt verzorgen. Hou onze website 
in de gaten! 

> Eerste Heilige Communie

Mara, Thomi, Sara, Milanka, Eva, Victor, Andrew, 
Na-Cayleigh en Mila hebben eind mei hun Eerste 
Heilige Communie gedaan in een feestelijke vie-
ring. Welkom in de kring allemaal! En de kinderen
hebben super hun best gedaan in het spaarpro-
ject voor de Speelgoedbank. Maar liefst 320 euro 
is opgehaald! 

> Fietsen op Zondag -zomeditie

Goed nieuws voor sportievelingen en parochianen 
die graag op zondagmiddag de omgeving per fiets 

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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willen verkennen. Je kunt deze zomer meedoen aan
Fietsen op Zondag, een ontspannen en sportieve 
ontmoeting. We starten om 11.30 uur met een kop 
koffie / thee. Neem voor onderweg wat lekkers 
mee! Je kunt meefietsen op 17, 31 juli en 14 
augustus (onder voorbehoud van het weer). 
Info bij Henny Kilsdonk (h.kilsdonk9@upcmail.nl). 

> Stagiaires

Dit voorjaar hebben twee leerlingen van het Farel 
College hun maatschappelijke stage gelopen in 
onze kerk en parochiezaal. Marit en Noor uit 
Vathorst hebben meegeholpen bij de Vrolijke 
Paastuin, de Kinderwoorddienst, het koffieschenken
na de viering en de bezorging van Mirakel. Ze heb-
ben het ervaren als leuke en afwisselende klussen. 
En doen een uitnodiging aan andere scholieren die
een plekje voor hun stage zoeken: je bent van 
harte welkom om mee te helpen! 

> Klokken voor Oekraïne

De Mariakapel achter in de kerk is dagelijks 
geopend voor stil gebed en een kaarsje. In deze 
verwarrende en zorgelijke tijden vragen we je 
speciaal te bidden voor vrede in Oekraïne en de 
rest van de wereld. En om steun en kracht voor de 
vele vluchtelingen. Daarom luiden we ook iedere 
maandagavond om 19.00 uur onze klokken als 
oproep voor vrede.

> 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, Hoog-
landerveen 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
wekelijks voor je klaar.
Spreek een van de vrijwilligers voor of na de 
viering aan, ze helpen je verder.

> Vacatures in de St. Joseph

Om samen kerk te zijn, kunnen we niet zonder 
jouw vrijwillige inzet! Er is altijd een leuke klus te 
doen, in een gezellig team. We zoeken bijvoor-
beeld nog:

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. Mirakelbezorgers. Zeven keer per jaar een 
mooie wandeling door je eigen buurt. Je brengt 
ons mooie parochieblad bij geselecteerde 
adressen en werkt ook nog eens aan je eigen 
conditie. 

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

Volg ons ook op Twitter: @StJosephOLVA

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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