
                     oktober / november 2022

              St. Josephs lSt. Josephs lokaleokale

M irakelbijlage van de geloofsgem eenschap 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...                                      
 

> Weekendvieringen

Je kunt iedere zaterdag nieuwe inspiratie opdoen, 
even de stilte zoeken en God danken. Je bent van 
19.00 tot 20.00 uur welkom bij de (eucharistie-) 
viering.  Regelmatig is er kinderwoorddienst en na 
de viering is er koffie / thee / limonade. Welkom!

> Mariamaand
Oktober is in de katholieke kerk een maand waarin 
we onze gebeden met extra aandacht neer kunnen 
leggen bij Maria. De maand wordt op 27 oktober 
om 19.30 uur met een MariaLof afgesloten. 

> Overledenen gedenken op Allerzielen

Op woensdag 2 november gedenken we onze dier-
bare overledenen. Daarvoor is de hele dag de be-
graafplaats geopend en 's avonds om 19.00 uur 
een Allerzielenviering met aansluitend een zege-
ning op de begraafplaats.

> Sint Maarten met inzameling

Samen met andere kinderen uit Hooglanderveen 
en Vathorst kun je weer het mooie feest van Sint 

Maarten vieren. Op 11 no-
vember trekken kinderen 
bedelend met een lampion 
langs de deuren, om na een 
lied een kleine lekkernij als 
beloning mee te nemen.  En
vanuit onze St. Josephkerk 
delen wij graag met de 

gezinnen die het moeilijker hebben, die afhankelijk
zijn van de Voedselbank. We zamelen daarom 
tijdens de viering houdbare etenswaren / lekker-
nijen en klein speelgoed in. Om het feest compleet
te maken beginnen we met een korte lampion-
optocht om 18.00 uur, vanaf het kerkplein én vanaf
ICOON Vathorst.  De korte viering met inzameling 
is om 18.30 uur.   Wil je meehelpen bij de begelei-
ding van de lampionoptocht, laat het ons weten: 
lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

> Taizé met ontbijt

Zondag 23 oktober ben je om 10.00 uur van harte 
welkom bij het Zondags Ontbijt. Tijdens de maal-
tijd vertellen Thea en Jan Groot over het klooster 
in Taizé en hun ervaringen daar. Wat is het geheim 
van de spiritualiteit van de broeders? 
Aansluitend is er om 11.00 uur een Taizéviering in 
onze kerk, natuurlijk ook toegankelijk als je niet bij 
het ontbijt kunt zijn. 

Overige berichten...                                   
> Ook iedere zondag welkom

De St. Josephkerk biedt inmiddels een wekelijks 
programma op zondagmorgen. Om op een andere 
manier de zondag te beginnen. De start is telkens 
om 10.00 uur. 
Op de eerste, derde en vijfde zondag van de maand
is er Wandelen op Zondag. We beginnen in de 
Mariakapel met een inspiratietekst en een kaarsje. 
Daarna volgt een wandeling van zo'n 1.5 uur.
Op de tweede zondag is er het Zondags Avontuur 
voor gezinnen. We duiken op een andere manier in 
het bijbelverhaal van het weekend. De kinderen 
krijgen een uitdagende spelopdracht, de ouders 
een inspirerend gespreksthema. 

Welkom in onze mooie St. Josephkerk! De Mariakapel is iedere dag geopend van 9.00 tot 16.30 uur.
Online meevieren kan ook via www.facebook.com/StJosephOLVA of www.stjoseph-olva.nl.
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En op de vierde zondag is er het Zondags Ontbijt 
met een actueel thema. Een heerlijk ontbijt,  
waarbij ontmoeting en nieuwsgierigheid centraal 
staan. 

> Eerste Zondags Avontuur geslaagd!
Het was voor de organisatie even spannend, maar 
uiteindelijk klonken er alleen maar positieve ge-
luiden. Het eerste Zondags Avontuur op 9 oktober 
bleek een opmaat naar meer! 

Naar aanleiding van het Bijbelverhaal over de ge-
nezing van de tien melaatsen gingen de kinderen 
met een dubbele speurtocht aan de slag: welke 
onderdelen en attributen in de kerk horen bij el-
kaar en vormen zo een geheel. Pas als het speu-
ren helemaal klaar was kon de oplossing van de 
ingesloten puzzel gevonden worden. De ouders 
ontdekten waarvoor zij dankbaar zijn en spraken 
dat uit. Maar ook dat er nog best wat te wensen is.
Deze zijn voorgelegd aan God, bij het afsluitende 
kaarsje met de kinderen. 
De volgende editie van het Zondags Avontuur is 
op 13 november om 10.00 uur.  Hopelijk sluiten 
dan weer meer gezinnen aan!

> Informatie-avond over Lourdes

De parochie gaat met het bisdom op bedevaart 
naar Lourdes van 27 april tot 5 mei. Voor iedereen 
die geïnteresseerd is wordt er een informatieavond
gehouden in onze Parochiezaal St. Joseph. Je bent 
welkom op woensdag 26 oktober om 19.30 uur. 

> Klokken voor Oekraïne
De Mariakapel achter in de kerk is dagelijks ge-
opend voor stil gebed en een kaarsje. We vragen je 
speciaal voor Oekraïne te bidden. Om vrede en 
kracht voor de vele vluchtelingen. Als oproep voor 
vrede en als steun aan de vluchtelingen luiden we 
iedere maandagavond om 19.00 uur onze klokken.

> Energiebesparing in de St. Josephkerk

De energieprijzen gaan flink stijgen en de vraag is 
hoe we deze in en rond onze kerk kunnen 
beteugelen. In het lokale bestuur is er gesproken 
over enkele maatregelen om de kou buiten en de 
warmte binnen te houden. We vragen kerkgangers 
en gebruikers van de zaal daarin mee te denken 
en mee te werken: hou deuren zoveel mogelijk 
gesloten, zorg dat je droog aankomt, kleed je wat 
warmer aan, gebruik een kussentje op de banken. 
Bijvoorbeeld. Zo komen we samen de winter door. 
We rekenen op jullie begrip en steun!

> Dierenzegen op Dierendag

Op 4 oktober zijn weer huisdieren
mét hun baasjes gezegend. Want
dieren zijn belangrijk: ze maken
mensen blij, kunnen eenzaamheid
verdrijven, helpen bij een handi-
cap, brengen mensen in contact
met andere mensen. Diaken Frank
Sieraal vroeg om Gods zegen voor
mens en dier naar het voorbeeld
van Franciscus van Assisi.

> 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. Dank je wel!

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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