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Beste vrienden, 
 
We zijn alweer een paar maanden onderweg in 2014. Binnen onze parochie zijn 
ontwikkelingen gaande, net als in de rest van Katholiek Nederland. Wij volgen alle 
ontwikkelingen kritisch en zijn vooral zeer positief gestemd over de koers die onze Paus 
Franciscus heeft ingezet. Wij zijn ook zeer verheugd over de uitspraken die de Paus doet ten 
aanzien van het behoud van eigen identiteit van de gemeenschap, het samen vieren op de 
manier die bij de gemeenschap past en het overeind houden van de kerken en 
kerkgemeenschappen. De Stichting VvJ (Vrienden van de Jozefgemeenschap) wil u graag op 
de hoogte houden van de doelen en ontwikkelingen die zij nastreeft. We zitten niet stil en 
daarom delen we graag de volgende informatie met u. 
 
Uw donatie 
Onze vriendengroep groeit nog steeds. Dat is goed nieuws. In december hebben al onze 
donateurs persoonlijk een bedankbrief ontvangen. Het geld dat op de ING-rekening van de 
Stichting binnenkomt, wordt weggezet op een spaarrekening van de ASN bank. Uw geld 
wordt hier goed bewaard tot het moment dat we deze kunnen inzetten voor zaken die onze 
eigen Jozefparochie ten goede komt.  
 
Contact met Parochiebestuur 
Op het moment van verschijning van deze nieuwsbrief heeft de Stichting VvJ ook een brief 
gestuurd naar ons Parochiebestuur. Want we voelen ons betrokken bij alles wat er binnen 
onze eigen Jozefparochie gebeurd en we willen graag onze (financiële) hulp bieden daar 
waar nodig. 
In onze brief hebben we het Parochiebestuur dan ook onze hulp aangeboden. Financiële 
hulp voor het realiseren van zaken waarvoor wellicht geen budget is. U kunt hierbij denken 
aan vervanging of aanpassing van licht en geluid. In onze volgende nieuwsbrief zullen we 
hierop terugkomen. 
 
Nieuw bestuurslid en adviesraad 
Ons nieuwe jaar begon ook goed door de toetreding van een nieuw bestuurslid: Cisca de 
Wit. We zijn erg blij met versterking in ons Bestuur die nu bestaat uit 5 leden. Toch zijn we 
nog op zoek naar meer verbindingen binnen onze eigen parochie en willen daarom een 
adviesraad oprichten die meedenkt en adviseert over de ontwikkelingen en de bestemming 
van de financiën.  Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de adviesraad dan kunt u 
met één van de bestuursleden van de Stichting VvJ contact opnemen. 
 
 
 
 
 
 



Agenda 
Wat  doen we tot de volgende nieuwsbrief? 
 
Op zaterdag 15 maart zal het Stichtingsbestuur deelnemen aan de landelijke themadag van 
Bezield Verband in Amersfoort. Het thema van die dag ´versterk je gemeenschap’ spreekt 
ons erg aan. Onze ervaringen zullen we in de volgende nieuwsbrief met u delen. 
 
Ook zullen we, net als u hopen wij, aanwezig zijn op de komende Parochieavonden die op 26 
maart en 1 april in de Bovenzaal worden gehouden. Deze avonden geven ons de 
gelegenheid om mee te denken en te brainstormen over de toekomst van onze 
gemeenschap.  
 
 
Contact 
Wilt u meer weten over onze doelstellingen, onze plannen, neemt u dan gerust contact met 
ons op. Wij staan open voor al uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt ons 
aanspreken na de vieringen. Via de mail zijn wijn ook te bereiken: info@vriendenjozef.nl 
Ons postadres is: Stichting Vrienden van de George Gershwinstraat 93, 1544 NV Zaandijk. 
 
 
Groeten,   
 
Cisca de Wit, Albert Winnubst, John van der Sluijs, Thijs Heijltjes, Christel Bakker 


