
                     september / oktober 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...                                      
 

> Vieringen in de St. Josephkerk

Ook in het nieuwe seizoen kun je iedere zaterdag-
avond én iedere dinsdagmorgen terecht in onze 
mooie kerk om de Eucharistie mee te vieren.  Doe 
inspiratie op, zoek de rust in roerige tijden, neem je
intenties mee in ons gezamenlijk gebed. Na de 
vieringen kun je elkaar ontmoeten in de 
Parochiezaal bij een kopje koffie, thee of limonade. 
De eucharistieviering begint op zaterdagavond om 
19.00 uur, iedere twee weken is er dan ook 
kinderwoorddienst.  De stille Mis op dinsdag begint
om 09.00 uur. 

> Mariamaand

Oktober is in de katholieke kerk een maand waarin 
we onze gebeden met extra aandacht neer kunnen 
leggen bij Maria. In het vertrouwen dat zij onze 
zorgen en gedachten aanbeveelt bij God. Iedere 
donderdagavond in oktober is er om 19.30 uur een 
rozenkransviering in onze kerk. 

> Dierenzegen

Al enkele jaren wordt er op 4 okto-
ber een Dieren-zegen gehouden bij
onze kerk. Op Dierendag, de offi-
ciële feestdag van Franciscus van 
Assisi, worden kleine en grote 
huisdieren in het zonnetje gezet en

mét hun baasjes gezegend. Want dieren zijn be-
langrijk: ze maken mensen blij, kunnen eenzaam-

heid verdrijven, helpen bij een handicap, brengen 
mensen in contact met andere mensen. Voor kin-
deren is het een kameraadje, die altijd zin heeft om
te spelen. De dierenzegen is op dinsdag 4 oktober 
om 19.00 uur op het kerkplein. 

Overige berichten...                                   
> Iedere maand een ZondagsOntbijt

De vrijwilligers staan iedere maand klaar om je 
een heerlijk ontbijt voor te zetten. Het Zondags-
Ontbijt is de ideale kans om je zondag op een 
andere manier te beginnen. Bij gelegenheid is er 
een aansprekende gast aan tafel om te vertellen 
over haar of zijn inspiratie, verbondenheid met de 
samenleving of inzet voor de ander. Het Zondags-
Ontbijt start om 10.00 uur in de Parochiezaal en 
wordt om 11.00 uur afgesloten met een gebeds-
moment rond het Evangelie.  Je bent welkom op 
zondag 18 september, 23 oktober en 20 november. 

> Sportief ontmoeten op zondag
Na een succesvolle start dit voorjaar, gaan we in 
het najaar opnieuw op pad. Iedere twee weken 
kun je meedoen aan Wandelen op Zondag. Een 
ontspannen manier om elkaar te ontmoeten en 
om onze omgeving te leren kennen. De start is 
om 10.00 uur in onze Mariakapel. We lezen het 
evangelie van de zondag, steken een kaarsje aan 
en gaan op weg. Om 11.30 uur sluiten we af met 
een kop koffie of thee. Meewandelen is gratis en 
gezellig!

> Doe mee aan de Alphacursus!

Op een Alphacursus ontdek je het christelijk geloof
op een laagdrempelige manier. In een katholieke 
setting, tijdens tien avonden en een zaterdag. Het 

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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klinkt stevig, dat woord 'cursus', maar dat is het 
niet. Tijdens een maaltijd heb je alle tijd om 
nieuwe mensen te leren kennen,  bij de inleiding 
wordt een thema van het geloof behandeld en in 
kleine groepen praat je dan door over het onder-
werp van de avond. Omdat we in de nabije toe-
komst ook in onze gemeenschap een Alphacursus 
willen aanbieden, nodigen we je uit om mee te 
doen in Baarn! Met die ervaring kunnen we dan 
verder. De avonden beginnen om 18.45 uur in het 
Trefpunt bij de H. Nicolaaskerk. Aanmelden bij 
Gabriëlle Nieuwenhuis (janengabrielle@planet.nl |
035 – 5420208).

> Vacatures in de St. Josephkerk

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. 

Aanmelden via lokaalteam@stjoseph-olva.nl

> Nieuwe misdienaars!

Pastor Mauricio kon voor de zomer twee nieuwe 
misdienaars verwelkomen. Jovani en Bouwe heb-
ben vorig jaar hun eerste communie gedaan en 
willen de pastor graag helpen tijdens de vieringen. 
Natuurlijk hebben ze eerst geoefend. Acoliet Arie 
heeft onze misdienaars alles verteld over de bel 
luiden, kaarsen dragen, water en wijn aangeven,

enzovoort.  Wil je ook af en toe helpen als 
misdienaar of acoliet? Laat het weten aan de 
pastor of via lokaalteam@stjoseph-olva.nl. 

> 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!

> Vacatures centraal parochiebestuur

Het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort is dringend op zoek naar een penning-
meester. Deze vacature staat nu inmiddels twee 
jaar uit. Heb je enige affiniteit met financiën en 
boekhouding, meld je dan aan. Ook wordt er 
uitgekeken naar een bestuurslid met portefeuille
communicatie. Vice-voorzitter Angélique Liebens is
beschikbaar voor informatie (06-22 56 87 99).

> Zomerse Kerk op Schoot

‘Het is goed om jullie allemaal
weer te zien!’, zei pastor Beer
voor de vakantie bij de peuter-
en kleuterviering. De kinderen
luisterden ademloos naar het
verhaal van de storm op het
meer en Jezus die rustig kon slapen. Daarna 
maakten de kinderen met hulp van hun moeders 
en oma's een eigen bootje. En: ze bleven rustig 
dobberen! De viering is afgesloten met het 
opsteken van een kaarsje en natuurlijk heerlijke 
limonade! Wil je helpen met Kerk op Schoot, laat 
het weten via lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

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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