Boordevol jubileumweekend voor St. Josephkerk
De St. Josephkerk in Hooglanderveen viert het eeuwfeest. Op 1 mei 1918 is de kerk gewijd en in
gebruik genomen. Nu 100 jaar later timmert de gemeenschap nadrukkelijk aan de toekomst. Ook
anno 2018 blijkt de gemeenschap springelevend en zitten de vrijwilligers boordevol plannen voor
de komende jaren.
Om dat uit te drukken is een veelkleurig jubileumprogramma samengesteld. Ontmoeting staat
centraal: van jong en oud, van traditie en vernieuwing, van dorp en wijk.
Donderdag 24 mei – Maria
19.00 uur
Opening tentoonstelling 100 jaar St. Joseph
19.30
Mariavespers
20.30
Maria in Beeld – Presentatie over de beeldtenis van Maria door de eeuwen heen.
Hulpbisschop Herman Woorts geeft in beeld en woord een verrassend overzicht.
Vrijdag 25 mei – Verbinding
10.00 uur
Onthulling kinderkunstwerk gemaakt door de leerlingen van DOK12, St.
Josephschool en De Marke. Ze hebben in het grootste geheim gewerkt aan een
kleurrijk jubileumkunstwerk. Dit wordt met de directeuren van de scholen onthuld.
10.30
Ontmoetings- en spellenochtend voor alle senioren met bassisscholieren. Een
gezellige ochtend om kennis te maken met elkaars verhalen. Senioren zijn welkom in
Parochiezaal St. Joseph. De kinderen nemen hun favoriete spel mee en er is koffie,
thee en limonade.
18.00
Aan Tafel bij Joseph – jubileummaaltijd. Een professionele kok verzorgt een
heerlijke paella-ontmoetingsmaaltijd in de tuin. Voor echte smulpapen! Het is handig
om te melden dat je komt, dan zorgt de kok voor voldoende in de pan:
lokaalteam@stjoseph-olva.nl.
20.00
Concert Animato - Gregoriaanse Schola. De feestelijke moderne klanken van de
muziekvereniging ontmoeten de traditie van de eeuwenoude gregoriaanse liederen.
20.00
Kampvuur-chillavond voor tieners en jongeren, met spannende verhalen, je eigen
favoriete muziek, spellen en een heerlijk ontspannen kampvuur. En daarop mogen
lekkere versnaperingen niet ontbreken.

Zaterdag 26 mei – Ontmoeting
14.00 uur
Gezinsmiddag met sport en creativiteit op het kerkplein. Daag pastoor Tuan uit met
tafeltennis, beklim de kerktoren, doe de GPS-speurtocht, daag je ouders uit bij de
oud-hollandse spellen, en veel meer! Zorg dat je alle spellen doet, en dan heb je een
heerlijke suikerspin verdiend!
20.00
Avond van het Trappistenbier. Dit mag je niet missen, en je hoeft niet eens van bier
te houden. Biersommelier Peter van den Hurk vertelt je alles over de historie van
kloosterbier, weet meer over de verschillen tussen abdij- en trappistenbier en laat je
kennismaken met de verschillende smaken. Het wordt bovenal een gezellige avond
om elkaar te ontmoeten. Aanmelden is fijn: lokaalteam@stjoseph-olva.nl, want er is
plek voor 75 deelnemers (18+). We vragen een kleine bijdrage in de kosten (€7,50).

Zondag 27 mei – Jozef
09.30 uur
ZondagsOntbijt voor alle vrijwilligers
11.00
Feestelijke jubileumviering met kinderwoorddienst voor basisscholieren. Alle
koren van de gemeenschap leveren een bijdrage en alle pastores van de parochie
gaan voor.
12.30
Jubileumbrunch van en voor parochianen en dorp/wijkbewoners. Burgemeester
Bolsius opent de brunch, waar loempia's, poffertjes en ijs niet ontbreken. Voor jong
en oud zijn er oud-hollandse spellen en workshops.
15.30
Sint Jozef, de Musical is de knallende afsluiting met een musical over de patroon
van de kerk en Hooglanderveen. Muzikant Juul Beerda en verhalenverteller Kees
Posthumus presenteren je een verrassend actueel verhaal. Iedereen kent Jozef uit de
kerststal, als verloofde van Maria, de moeder van Jezus. Jozef staat er vaak een
beetje verloren bij, maar in deze musical krijgt hij het volle pond. Sint Jozef, de
musical gaat over het leven en het werk van timmerman Jozef. Nieuwe teksten op
bestaande musicalliedjes, uit The Sound of Music, West Side Story en Les
Miserables, vertellen zijn verhaal.
Informatie over de activiteiten ook op www.stjoseph-olva.nl.

