
             december 2022 / januari 2023

              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...                                      
 

> Op weg naar Kerstmis

Je kunt iedere zaterdag 
nieuwe inspiratie opdoen, 
even de stilte zoeken en 
steeds meer in kerststem-
ming komen. Je bent van 
19.00 tot 20.00 uur wel-

kom bij de viering.  Er is ook kinderwoorddienst, 
waarin de kinderen hun eigen adventskalender 
volgen en zich klaar maken voor Kerstmis.

> Zalig Kerstmis
Een warme kerk en een mooie kerststal! Een feest 
voor jong en oud. Vier je mee?

Op Kerstavond (zaterdag 24 december) zijn er drie 
vieringen. Om 17.00 uur Kerst op Schoot, een 
samenkomst voor peuter en kleuters. In een klein 
half uur leven de jongste kinderen naar het grote 
moment dat het kindje Jezus in de kribbe wordt 
gelegd.
Om 19.00 uur de Familiekerst voor de hele familie. 
Samen met pastor Mauricio gaan we op weg naar 
de stal voor een stralend wonder. De GospelKidz 
zingen bekende en minder bekende kerstliederen. 
En om 21.30 uur vieren we de Zalige Kerstnacht: 
verhalen en warme kerstliederen met het Dames-
koor St. Henricus rond de kerststal. 
Op eerste kerstdag (zondag 25 december) wordt 
om 11.00 uur Kerstmis gevierd in een feestelijke 
viering met pw. Sebastiaan Benders en het Ge-

mengd Koor H. Kruis. 
En tussen 15.00 en 16.00 uur ben je (met de 
kinderen) welkom om de stal te bewonderen en 
een kaarsje op te steken.

> Oudjaar

Wat is er mooier dan het jaar met elkaar af te 
sluiten en na te denken over wat ons dankbaar 
stemt? En om te bidden voor het jaar dat komen 
gaat! Op Oudejaarsavond 31 december is er om 
19.00 uur een eucharistieviering in onze kerk.

> Driekoningen in het nieuwe jaar
Aan het eind van de kerstvakantie vieren we het 
feest van Driekoningen op zaterdag 7 januari om 
19.00 uur. Tijdens de kinderwoorddienst wordt de 
nieuwe Koning(in) gekozen. Misschien jij wel! 

> Online meevieren

Je kunt meevieren via www.stjoseph-olva.nl en op 
www.facebook.com/StJosephOLVA. 

Overige berichten...                                   

> Wereldlichtjesdag voor overleden kinderen
In de hele wereld worden op zondag 11 decem-
ber kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen
en zo ontstaat er een keten van troostend licht. 
Ook op de begraafplaats achter onze kerk is er 
ruimte om stil te staan bij Wereldlichtjesdag. Om 
18.45 uur verzamelen we bij de ingang van de 
begraafplaats.  Na een woord van welkom lopen 
we naar het Monument voor Overleden Kinderen op
de begraafplaats.  Hier vormen we om 19.00 uur 
een hart van licht als troost en steun voor men-
sen die hun kind hebben verloren.

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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> Wekelijks programma op zondagmorgen
De St. Josephkerk biedt een wekelijks programma 
op zondagmorgen. Zo kun je op de eerste, derde 
en vijfde zondag van de maand Wandelen op 
Zondag. Op de tweede zondag is er het Zondags 
Avontuur voor gezinnen. En op de vierde zondag 
ben je welkom bij het Zondags Ontbijt met een 
actueel thema.  

De activiteiten beginnen om 10.00 uur in onze 
Parochiezaal St. Joseph. 

> Doe mee aan de Alphacursus!

In onze parochie wordt aan het begin van het 
nieuwe jaar een Alphacursus gehouden. Een mooie
manier om je geloof een opfrisbeurt te geven, of 
om meer te weten te komen wat christenen gelo-
ven. Op de gratis Alphacursus ontmoet je nieuwe 
mensen, stel je vragen en praat je met andere 
deelnemers over uiteenlopende onderwerpen. Je 
ontdekt altijd iets nieuws. 

De Alphacursus is voor jong en oud, voor iedereen 
met vragen over het leven of het christelijk geloof. 
De bijeenkomsten starten met een eenvoudige 
maaltijd, gevolgd door een korte inleiding en een 
gesprek in kleine groepen. Iedere bijeenkomst 
staat een ander onderwerp centraal, zoals Is er 
meer?, wie is Jezus?, waarom zou je de Bijbel lezen? 
en hoe zit het nou met de kerk?  Zin in deze uitda-
ging van zo'n tien avondbijeenkomsten en een 
zaterdag? Meld je aan: alphacursusOLVA@pm.me. 

We starten op iedere maandag (vanaf 16 januari) 
om 18.45 uur en de avond wordt om 21.15 uur 
afgesloten. De zaterdagbijeenkomst is op 18 
februari van 10.00 tot 15.00 uur.  We zoeken ook 
nog enkele parochianen die een eenvoudige maal-
tijd voor de cursisten willen maken. Een enkele 
keer of juist meerdere keren, alle hulp is welkom! 
Laat het weten via alphacursusOLVA@pm.me.

> Nieuwe stichting steunt St. Josephkerk

Onze kerk behouden voor het doel waarvoor deze 
meer dan 100 jaar geleden gebouwd is. Dat is de 
bedoeling van de nieuwe Stichting Vrienden van de
St. Josephkerk Hooglanderveen-Vathorst.

De kerk is al meer dan 100 jaar in gebruik voor de 
katholieke eredienst en andere samenkomsten. 
Een belangrijke plek voor zovele generaties, als 
ruimte waar God zichtbaar aanwezig is, om stil te 
worden, te delen en te ontmoeten. 
Om bij te dragen aan deze gewijde ruimte is de 
Stichting Vrienden van de St. Josephkerk opgericht. 
Het doel van deze stichting is 'bij te dragen aan  
de instandhouding, het beheer en de exploitatie 
van het kerkgebouw (…) als sacrale ruimte voor de
katholieke eredienst, inclusief de begraafplaats en
de bijbehorende pastorie'. De stichting stelt 
financiële middelen en deskundigheid beschik-
baar, die nodig zijn om de instandhouding te 
bevorderen. Het gaat bij de stichting niet om puur 
het gebouw, maar juist het doel waarvoor de kerk 
bedoeld is en moet blijven. 

Je kunt bijdragen als deze plek je dat ook waard is 
via rekeningnummer NL21 RABO 0319 3919 65 
t.n.v. Stichting Vrienden van de St. Joseph te Hoog-
landerveen. 
De stichting is aangemerkt als algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat do-
naties aftrekbaar zijn van de belasting. 
Informatie over de stichting en het beleidsplan is 
te vinden op www.stjoseph-olva.nl/vrienden. 

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort – geloofsgemeenschap St. Joseph
Van Tuyllstraat 27 – 3829 AB  Hooglanderveen
Secretariaat open op vrijdag van 9.00 – 11.00 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)
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