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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...                                      
 

> Carnavalsmis

'Het is niet alleen goud dat blinkt' is het thema van
de carnavalsmis op 18 februari (19.30 uur). Tijdens 
het feestgedruis biedt de viering een moment van 
rust en bezinning. Verkleed komen mag, maar hoeft
niet.  Je bent van harte welkom.

> Op weg naar Pasen

Ook in de vastentijd kun je iedere zaterdag nieuwe 
inspiratie opdoen en even de stilte zoeken. Je bent 
van 19.00 tot 20.00 uur welkom bij de viering met 
Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Met 
elkaar luisteren we naar het verhaal van Jezus en 
stappen zo naar Pasen. Doe je mee?

> Heilige Jozef
Maandag 20 maart (19.30 uur) 
vieren we de feestdag van de 
heilige Jozef, patroon van onze kerk. 

Tijdens de eucharistieviering bidden
we voor alle vrijwilligers en 
betrokkenen rond onze gemeen-
schap. Opdat we samen kunnen 
blijven timmeren aan de toekomst.

> Online meevieren

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

Overige berichten...                                   

> Zondagmorgenprogramma

Het Zondags Avontuur wordt iedere tweede zondag
van de maand gehouden in Parochiezaal St. Joseph.
Met voor kinderen een uitdagende activiteit rond 
het bijbelverhaal van de
dag, voor ouders een eigen
moment om met elkaar te
spreken over opvoeding,
geloof en alles wat je bezig
houdt. 
De start is om 10.00 uur, de
gezamenlijke afsluiting met een kaarsje en gebed 
om 11.00 uur.  Jullie zijn welkom op zondag 12 
februari en 12 maart.
Voor een sportieve ontmoeting kun je op de eerste 
en derde zondag van de maand meedoen aan 
Wandelen op Zondag. Een wandeling van ongeveer
1.5 uur vanaf het kerkplein. De start is om 10.00 
uur met een kort gebedsmoment in de Mariakapel. 
De afsluiting is met een kop koffie of thee in de 
Parochiezaal. Je kunt meewandelen op 19 februari, 
5 en 19 maart.
Het Zondags Ontbijt is een ontspannen manier om 
de zondag te beginnen, met een inspirerende gast 
aan tafel. Het Ontbijt wordt op de vierde zondag 
gehouden, je bent op 26 februari en 26 maart om 
10.00 uur uitgenodigd in Parochiezaal St. Joseph. 
Voor de kinderen is er een eigen spellentafel.

> Doe mee aan Kerkbalans

De vrijwilligers van de St. Josephkerk zijn voort-
durend actief om mensen in onze buurt mentaal en
soms ook financieel op de been te houden. Zo 
blijven we vanuit Gods liefde omzien naar elkaar. 

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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Maar omzien naar elkaar brengt ook kosten met 
zich mee, die wij met onze parochie zonder 
aarzelen voor onze rekening nemen. Dat willen we 
graag blijven doen. Dat kan alleen met jouw hulp, 
of je nou vaak of juist minder vaak in de kerk komt. 
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. Om alle 
positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal 
gebied mogelijk te houden, vragen we je om een 
gulle bijdrage. Steun ons via NL 77 RABO 0123 
1000 11 t.n.v. ‘r.k.-Parochie OLVA’ o.v.v. ‘St. Joseph’. Je 
gift is aftrekbaar van de belasting!

> Sluit je aan bij ons BHV-team

Bij vieringen zijn een of meerdere bedrijfshulp-
verleners (BHV’ers) aanwezig, die hulp kunnen 

opstarten bij een calami-
teit, zoals een ongeval of 
brand. Uiteraard helpen ze 
ook graag bij kleinere on-
gelukjes. BHV-ervaring is 
niet alleen nuttig bij 
vieringen, maar ook in 

andere situaties, zoals bij feestjes of op het werk. 
Het BHV-team van St. Joseph kan wel wat ver-
sterking gebruiken. Wil je helpen? Meld je aan! 
Begin maart zal er weer een BHV-training ge-
houden worden. Informatie bij Willem Wallet 
(willem.wallet@kpnmail.nl | 06 - 225 283 36) met 
cc naar lokaalteam@stjoseph-olva.nl. 

> Bezorger worden?

Om tijdens vakanties de bezorging van het 
parochieblad Mirakel op peil te houden, zijn we op 

zoek naar versterking van het vrijwilligersteam in 
Vathorst en Hooglanderveen. Ben je beschikbaar 
voor een wandeling van een klein uurtje om 
Mirakel te bezorgen, laat het ons weten! Je maakt 
er vele lezers blij mee en jezelf met een gezond 
rondje.
Informatie via lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

> Klokken voor Oekraïne

Wij luiden iedere maandagavond om 19.00 uur de
#klokkenvanvrede voor de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. Om blijvende aandacht en een 
hernieuwde oproep voor ge-
bed voor de getroffen be-
volking. Een schreeuw om
vrede, een uitnodiging om
vluchtelingen te steunen.
Het is 24 februari een jaar
geleden dat de oorlog uitbrak.
De Raad van Kerken Amersfoort vraagt alle kerken 
in Amersfoort om dan om 18.00 uur vijf minuten 
de klokken te luiden.

> Gezocht: secretaris voor parochiebestuur

Het parochiebestuur is dringend op zoek naar een 
nieuwe secretaris. Dit in verband met afloop van 
de termijn van de huidige secretaris per 1 februari.
De secretaris heeft een sleutelpositie in ons 
parochiebestuur. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Angélique Liebens, 
vicevoorzitter (angelique.liebens@yahoo.com | 
06-22 56 87 99)

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 
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