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Nieuwe vrienden 
 
Een aantal van u verwachtte het al, een teken van leven van de Stichting Vrienden van de 
St. Jozefgemeenschap. En terecht, want als vrienden heb je contact en laat je regelmatig 
iets van je horen! 
 
De Stichting bestaat nu ongeveer 4 maanden en het gaat goed. Onze vriendenkring breidt 
zich uit en steeds meer mensen weten ons te vinden. 
 
Onze Stichting is erop gericht om de financiële positie van onze parochie sterk te houden. De 
spaarpot die we aanleggen blijft buiten het bereik van het bisdom. Het gespaarde geld blijft 
altijd eigendom van onze parochie. Mede daardoor verzekeren we het behoud van onze 
identiteit van onze Jozefgemeenschap. Een gemeenschap die ons past als een jas en die 
onze aandacht en steun goed kan gebruiken. Op dit moment houdt de Stichting zich bezig 
met het opbouwen van een startkapitaal, een fundament, waarop we kunnen bouwen zodra 
dat van ons wordt gevraagd.  
Uw giften zijn hierbij erg belangrijk en in vertrouwde handen bij ons. Wij gooien geen geld 
over de balk en wij zullen weloverwogen te werk gaan wanneer wij als vrienden om hulp 
worden gevraagd. Dat mag u van ons verwachten! 
 
In de tussentijd hopen wij natuurlijk op nóg meer vrienden die onze Jozefgemeenschap een 
warm hart toedragen.   
 
Wilt u onze vriend worden? Stort dan uw gift of bijdrage op bankrekeningnummer 7538212 
t.n.v. STG Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap Zaandam. U kunt uiteraard ook 
maandelijks of per kwartaal (automatisch) een bedrag over maken. 
 
En voor als u vragen heeft of op een andere manier uw vriendschap wilt uiten, dan staan wij 
u heel graag te woord! 
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