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Mirakelbijlage 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...                                          

> Mariavieringen
Oktober is de 'rozenkransmaand'. Maria staat 
dan centraal. In onze kerk is er iedere donderdag 
om 19.30 uur een Mariaviering, op 30 oktober 
een MariaLof.

> Taizéviering
Je bent zaterdag 18 oktober 
om 19.00 uur welkom om 
mee te vieren in de traditie 
van het oecumenische 
klooster in Taizé.

> Allerzielen
Ieder jaar gedenken we onze dierbare overlede-
nen en dat doen we op 2 november, Allerzielen. 
We gedenken  in de reguliere viering van 11.00 
uur. Nabestaanden van mensen die afgelopen 
jaar zijn overleden krijgen het gedachteniskruisje 
overhandigd. En na de viering gaan we naar het 
kerkhof voor de zegening van de graven. 

> Sint Maarten
Op dinsdag 11 november trekken zingende 
kinderen met hun lampionnen vanaf ICOON 

(Vathorst – 18.15 uur) en het 
kerkplein (18.30 uur) in een 
optocht door de straten. 
Aansluitend is er een korte 
Sintmaartenviering (19.00 
uur) in onze kerk, waarbij we 
ook houdbare lekkernijen, 
klein speelgoed en tijd-
schriften inzamelen voor de 

kinderen van Voedselfocus! Sint Maarten deelde 
zijn mantel met een bedelaar, wij doen dat met 
onze rijkdom. Doe je mee? Veel kinderen in 
Amersfoort zullen er blij mee zijn!

> OpfrisMis
Eens per jaar kun je weer kennis-
maken met de rijkdom van een 
katholieke viering. Op zondag 16 
november om 11.00 uur wordt in 
sneltreinvaart de symboliek en be-
tekenis van de eucharistieviering uitgelegd, met 
mediapriester Roderick Vonhögen en de Oecu-
menische Cantorij Oorsprong. Er is Kinderwoord-
dienst voor basisschoolleerlingen en crèche voor 
de allerkleinsten. Een initiatief van onze geloofs-
gemeenschap dat inmiddels ook buiten Amers-
foort wordt opgepikt. Weet wat we vieren!

Een compleet overzicht in Mirakel op pagina 10 
of op onze website www.stjoseph-olva.nl.

Over mensen...                                                    

> Gedoopt
Op 21 september:
Frouke Ingrid Maria Dikkeboer, Nijkerk
Op 12 oktober:
Phireau Lotte Jitra Versleijen, Hooglanderveen

Familie en gemeenschap van harte proficiat!

> Overleden
Op 16 augustus:
Huibje Zwarthoed-Bond, Lage Vuursche
Op 4 september:
Antonia Grol-Beckers, Amersfoort
Op 7 september:
Johannes Traa, Hooglanderveen
Op 18 september:
Johannes Noortman, Hooglanderveen
Op 26 september:
An Kreijne-v. Dijk, Hooglanderveen

Moge het eeuwige licht hen verlichten.

Overige berichten...                                            

> Mooie start van spannend najaar
Het nieuwe werkjaar is op 7 september goed van 
start gegaan met een feestelijke viering,     >>>> 

http://www.stjoseph-olva.nl/


>>>>   25 kinderen in de Kinderwoorddienst en 
een gemoedelijke ontmoeting naderhand. In een 
openhartig gesprek zijn enkele ouders met elkaar 
gaan brainstormen, met mooie ideeën als resul-
taat. Binnenkort meer daarover, als er een besluit 
is genomen over de toekomst van onze kerk. 
Eind oktober hoor je daar meer over. 

> Maria is terug 
De Lourdesgrot achter de kerk is 
opgeknapt. En Maria is weer 
terug waar ze hoort. Prachtig ge-
restaureerd door Anton van Mid-
delaar kan ze er weer een ho-
pelijk lange tijd tegenaan. Dank 
aan de vrijwilligers en sponsors 
die dit mogelijk hebben gemaakt!

> Help mee met eenmalige klussen
Er komen weer inspirerende activiteiten aan, 
waarmee we als geloofsgemeenschap graag 
present willen zijn: Sint Maarten, het ontsteken 
van het kerstlicht, Wereldlichtjesdag, Kerstmis, 
Communie en de trajecten met de basisscholen 
in onze wijken. Wil je meewerken aan een van 
deze activiteiten, dan kun je dat melden bij de 
Locatieraad (lokaalteam@stjoseph-olva.nl). Vele 
handen maken het mooie werk een stuk lichter. 
En het is nog gezellig ook! Doe mee!

> Kerkbalans
Bij Mirakel zit een folder over de Kerkbalans. Wij 
doen een dringend beroep op iedereen om de 

kerk te steunen! Iedere bij-
drage komt ten goede aan 
het werk van onze geloofs-
gemeenschap in Vathorst 
en Hooglanderveen; het 
gaat zeker niet op de grote 
hoop of in een ondempbaar 
gat op een begroting el-
ders. Alleen met voldoende 
steun kunnen we een 

belangrijke bijdrage aan de samenleving blijven 
geven en de St. Josephkerk onderhouden! 

> Lekker zingen
In onze parochie zijn verschillende koren actief, 
van jong tot oud, van Gregoriaans tot Engels. Wij 
hebben ook een tof kinderkoor! Zit je op de 
basisschool, dan kun je meezingen en muziek 
maken. Kom op dinsdagavond om 18.00 uur 
naar de repetitie in onze kerk. Kom gerust een 
keertje meezingen!

> Communievoorbereiding
De voorbereiding op weg naar het Vormsel is 
begonnen (27 oktober gaan de 21 vormelingen 
echt aan de slag). Die van 
de Eerste Heilige Commu-
nie (groep 4) gaat begin-
nen. Doe mee en kijk over 
je horizon: de kinderen le-
ren over de kerk, maar ook 
over omzien naar elkaar, 
via een speciaal spaar- en 
doeproject voor een goed 
doel. Aanmelden om mee 
te doen aan de voorbereiding van de Eerste Hei-
lige Communie kan via communie@outlook.com, 
op 18 december is de voorlichtingsavond in de 
aula van de St. Josephschool. Hopelijk doen 
weer veel kinderen uit onze wijken mee!

> Bloemengroet
Wekelijks wordt er vanuit onze gemeenschap 
een bloemetje bezorgd bij een van de geloofs-
genoten die wel een hart onder de riem kan 
gebruiken. Onze Pastoraatsgroep probeert 
daarvoor op de hoogte te blijven van het wel en 
wee onder de mensen in Hooglanderveen en 
Vathorst. Heeft u een bloemensuggestie, neemt 
u dan contact op met de Pastoraatsgroep, bij 
voorkeur via lokaalteam@stjoseph-olva.nl.

Het laatste nieuws over de St. Josephkerk lees 
je op onze website: www.stjoseph-olva.nl.

Volg ons op Twitter:
@ stjosepholva

  

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort – geloofsgemeenschap St. Joseph
van Tuyllstraat 29, 3829 AB  Hooglanderveen
Secretariaat open op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
T: 033-257 12 85   
E: secretariaat@stjoseph-olva.nl
W: www.stjoseph-olva.nl  /  Twitter: @stjosepholva
Kerkbalans:  NL77 RABO 0123 1000 11  t.n.v.  'R.K.-Parochie OLVA - St. Joseph'

Pastoraatsgroep: 
Joke Mulder (033-257 21 60) – Hermien Overkamp (033-257 12 15) – Gea Smink (033-258 07 32)

Begrafenissen / grafrechten: W. v. Valkengoed (033-257 16 37 / 06-27 48 70 69)
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