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Deze week een extra editie van de nieuwsbrief. Want wat zijn er afgelopen week een hoop mooie dingen 

gebeurd!  

Dankjewel! 
Allereerst willen we graag onze OAC in het zonnetje zetten. Zij hebben bergen werk verzet om voor de 

kinderen een fantastisch kerstfeest te organiseren. Hartelijk dank hiervoor! Dit is ook niet onopgemerkt 

gebleven bij de ouders. De OAC heeft dankzij dit optreden weer nieuwe aanmeldingen gehad.  

Daarnaast zijn er deze week ook een hoop ouders geweest die hebben geholpen om het feest te laten slagen. 

Vele handen maken licht werk. Dat hebben zij wederom bewezen. Dankjewel! 

Kerstviering 
Vandaag hebben we genoten van de kerstviering in de kerk. Het kerstverhaal werd voorgelezen en gespeeld 
maar dit keer vanuit het oogpunt van de herbergier. De liedjes werden prachtig gezongen door het kerstkoor. 
De afgelopen weken hebben zij hier hard voor geoefend. Wat klonk het mooi! 
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Kerstkaartenactie 
Afgelopen dinsdag is Aneta met een drietal leerlingen van de leerlingenraad naar Woonzorgcentrum St. Jozef 

en St. Pieters en Bloklands Gasthuis om de ruim 400 zelfgemaakte kerstkaarten te brengen. Wat zullen de 

ouderen daar blij mee zijn! 

       

Voedselbank 
Ze staan nu nog bij ons in de hal maar morgen worden de 28 volle dozen opgehaald door Voedselbank. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Daar zullen een hoop mensen blij mee gemaakt kunnen worden. 
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Het team van de St. Josephschool wenst u:   
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Vanuit de wijk 
Lichtjestocht – 23 December 2022 

Het kerstverhaal, de geboorte van Jezus... voor de meeste mensen is dit een overbekend verhaal. We hebben 

het in veel verschillende versies gehoord en gelezen. Uit de kinderbijbel, navertellingen, tekenfilms, elk 

kerstfeest opnieuw. 

Maar stel nou dat je het verhaal niet alleen hoort, maar ook echt kunt zien en meemaken? Dat jij het zelf 

bent, die bij de herberg aanklopt en te horen krijgt dat er geen plek meer is. En dat je een heus engelenkoor 

hoort en ziet zingen! Dat kan! 

Noteer 23 december maar vast in je agenda. Tussen 17.00 uur en 21.00 uur kun je het verhaal van dichtbij 

meemaken met hopelijk zoveel mogelijk andere mensen. We organiseren in Vathorst weer een 

Kerstlichtjestocht: De Ontmoetingskerk, Perspectief, De Veenkerk en Kruispunt werken samen met Theater de 

Kamers, Hey! Pannenkoek en Natuurboerderij De Brinkhorst om dit verhaal weer echt tot leven te brengen. 

Met elkaar op zoek naar het Licht dat dat sterker is dan alle donker. Dat is niet alleen mooi maar ook leuk om 

mee te maken! 

Zalig Kerstmis in de St. Josephkerk 

Het is zover! We vieren de geboorte van het Kerstkind Jezus in een warm versierde kerk. Er zijn vieringen voor 

jong en oud, van Kerstavond tot aan Driekoningen. Een compleet overzicht staat op www.zaligkerstmis.nl. En 

voor de nieuwe kalender: op zaterdag 7 januari kiezen we om in de Kinderwoorddienst de nieuwe vierde 

Koning(in)! Word jij gekroond? 

Zondags Avontuur voor echte durfals! 

Eén keer per maand is er op zondagmorgen een uitdagende samenkomst in Parochiezaal St. Joseph. 

Het Zondags Avontuur voor kinderen en ouders, om op een andere manier in het bijbelverhaal van het 

weekend te duiken. Een avontuurlijke samenkomst: op de eerste zondag van het nieuwe jaar (8 januari) 

spelen we om 10.00 uur een reuze bordspel met kinderen en ouders samen. Weet jij alle vragen te 

beantwoorden en kom je als eerste aan bij de finish? Kom maar langs als je durft! 

Alphacursus: meer weten over wat christenen geloven? 

Een Alpha-cursus is een mooie manier om in de donkere maanden meer te weten te komen wat christenen 

geloven. En 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 bijeenkomsten starten met 

een eenvoudige maaltijd, gevolgd door een korte inleiding en een gesprek in kleine groepen. Iedere 

bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal: Is er meer?, Wie is Jezus?, Waarom zou je de Bijbel lezen? 

en Hoe zit het nou met de kerk? 

Zin in deze uitdaging van zo’n tien avondbijeenkomsten en een zaterdag? Meld je snel aan 

(alphacursusOLVA@pm.me). We starten iedere maandag (vanaf 16 januari) om 18.45 uur en de avond wordt 

om 21.15 uur afgesloten. De cursusbijeenkomsten worden gehouden in Parochiezaal St. Joseph. 
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