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Stichting Vrienden van de  
St. Jozef Gemeenschap 
 
  

Mei 2014 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief van Maart 2014 hebben vermeld, zullen we u met enige 
regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de Stichting Vrienden van de 
Jozef en onze Jozefgemeenschap. De tijd gaat snel en de ontwikkelingen ook. Tijd voor een 
volgende update.  
 
Uw donatie 
Onze penningmeester heeft het financiële jaaroverzicht met het Bestuur besproken.   
In 2013 heeft de Stichting € 5.220,- aan giften mogen ontvangen. Wij danken onze donateurs 
voor hun financiële ondersteuning, en hopen in 2014 ook op uw bijdrage te mogen rekenen. 
Voor de uitgebreide jaarrekening kunt u terecht op onze website. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat 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 het kunnen inzetten voor zaken die onze eigen Jozefparochie 
ten goede komen. Doneren en vrienden worden kan altijd: we begroeten u graag als nieuwe 
vriend. Uw donatie(s) zijn van harte welkom op rekeningnr. NL36INGB0007538212  t.n.v. STG 
Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap Zaandam. 
 
Op woensdag 16 april heeft het Vriendenbestuur overleg gehad met ons Parochiebestuur. Doel 
van deze bespreking was de inzet van de financiën ten behoeve van onze Jozef Gemeenschap. 
In de brief die wij eerder aan het Parochiebestuur hadden geschreven, stond een aantal ideeën 
vermeld waarin de Vrienden Van de Jozef mogelijk financiële ondersteuning zouden kunnen 
bieden. Omdat het voor de Vriendenstichting uitermate belangrijk is dat het geld goed besteed 
wordt en dat de besteding eigendom blijft van onze eigen gemeenschap, hebben we het 
voorstel gedaan om te investeren in de verbetering van de geluidsinstallatie. Een plan en een 
offerte zullen hiervoor worden opgesteld. Wordt vervolgd. 
 
Website 
De Stichting Vrienden van de Jozef heeft een website! Alles wat u weten wilt over de Stichting 
Vrienden van de Jozef kunt u hierop terugvinden.  
Nieuwsgierig? www.vriendenjozef.nl  
 
Nieuw bestuurslid  
Naast Cisca de Wit, die begin dit jaar ons Bestuur is komen versterken, hebben wij inmiddels 
ook Martin Meulenkamp mogen verwelkomen als bestuurslid van de Vrienden van de Jozef. 
Martin heeft zeer regelmatig contacten met mensen van Bezield Verband en kan ons en u van 
informatie voorzien die van Bezield Verband afkomstig is.  
Bezield Verband is zoals u waarschijnlijk weet, een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met 
de toekomst van geloofsgemeenschappen en religie.  

http://www.vriendenjozef.nl/
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Zij werken aan een netwerk van veelsoortige geloofsgemeenschappen, gericht op ontwikkeling 
van religieus leven van individuen en gemeenschappen, met aandacht voor persoonlijke en 
maatschappelijke levensvragen.  
Tegenwoordig houdt Bezield Verband zich voornamelijk bezig met geloofsgemeenschappen die 
in de knel dreigen te komen door de strikte richtlijnen van de bisschoppen en het 
voortschrijdende fusieproces in de Nederlandse kerkprovincie. 
Wij voelen ons verbonden met Bezield Verband en zullen u in de Nieuwsbrieven dan ook 
regelmatig bijpraten over deze organisatie. 
 
Landelijke themadag Bezield Verband 
Op zaterdag 15 maart heeft het Vriendenbestuur deelgenomen aan de landelijke themadag van 
Bezield Verband in Amersfoort. Het thema van die dag ´Versterk je gemeenschap’ sprak ons erg 
aan.  
Wat tijdens deze themadag vooral opviel, was de positiviteit. Bij de inleiding werd benadrukt dat 
de dag in het teken zou staan van de focus op de vitaliteit binnen de gemeenschappen. 
Mogelijkheden en kansen zien, waar ben je trots op.  
Geconcludeerd werd dat negativiteit en het zien van beperkingen vooral verlammend werken en 
opstandig maken. Geloofsgemeenschappen moeten vooral doen waar ze goed in zijn, werd 
gezegd, daarbij gebruik makend van de talenten van mensen die zij binnen hun gemeenschap 
hebben. 
 
Het was een inspirerende bijeenkomst, waarin allerlei parochies en gemeenschappen uitgebreid 
de mogelijkheid kregen om te vertellen wat hun kracht is en met welke positieve en 
inspirerende activiteiten zij allemaal bezig zijn om hun gemeenschap levend te houden. Dit soort 
uitwisselingen gaf nieuwe ideeën en inspiratie aan alle aanwezigen. 
 
Aan het einde van de bijeenkomst werd het als volgt samengevat: 
De kracht van geloofsgemeenschappen zit in drie aspecten (God onder ons): 

 Inspirerende liturgie: “doe dit tot mijn gedachtenis” 
 Samen zijn en verbindingen leggen: “waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn” 
 Hulp bieden:  “wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan” 

 
Het volledige verslag is terug te vinden op onze nieuwe website www.vriendenjozef.nl 
 
Parochiebestuur 
Zoals u weet bestaat ons Parochiebestuur momenteel nog slechts uit 3 personen, waarvan 1 lid 
per 1 juni a.s. zal uittreden. Dit baart ons grote zorgen, want ondanks alle inspanningen van het 
Parochiebestuur om nieuwe leden aan te trekken, is dit nog niet gelukt. Ook het 
Vriendenbestuur heeft zich over deze kwestie gebogen en aan het Parochiebestuur een 
oplossing geboden. Twee leden uit het Vriendenbestuur, in combinatie met 2 leden uit onze 
gemeenschap hebben aangeboden om in het Parochiebestuur zitting te nemen. Hierdoor is het 
Parochiebestuur in één klap uit de zorgen en kunnen we samen bouwen aan de toekomst.  
Het huidige Parochiebestuur zal deze handreiking onderling bespreken en binnenkort met een 
antwoord komen. Wanneer het antwoord positief is, zullen de twee bestuursleden uit het 
Vriendenbestuur terugtreden. Je kunt nu eenmaal niet twee heren dienen.  
Het Vriendenbestuur zal op zoek gaan naar nieuwe leden om de Stichting Vrienden van de Jozef 
te komen versterken.  
Interesse? Meldt u zich dan bij Albert Winnubst of via info@vriendenjozef.nl  U bent meer dan 
welkom. 
 
 
 
 
 

http://www.vriendenjozef.nl/
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Kort verslag Parochieavonden 26 maart en 1 april 
Met veel interesse en betrokkenheid heeft het Vriendenbestuur deelgenomen aan de 
Parochieavonden. Op beide avonden waren ca. 35 mensen aanwezig. De bijeenkomsten werden 
ingeleid met het overzicht van alle werkgroepen die onze gemeenschap rijk is. Het 
Vriendenbestuur heeft van beide avonden notulen gemaakt.  
 
Het Parochiebestuur opende de avonden met het verslag van de activiteiten van de afgelopen 
periode. Er is met de pastoraatsgroep gewerkt aan een heldere organisatiestructuur en er is 
gekeken naar de opmerkingen die tijdens de vorige bijeenkomsten zijn gemaakt. De 
pastoraatsgroep woont voortaan het eerste deel van de bestuursvergadering bij om de lijnen 
kort te houden. 
Tijdens het aansluitende vragenrondje wordt gesproken over het opnieuw instellen van de 
parochieraad/parochievergadering. Uiteindelijk wordt besloten dat het bestuur gaat bekijken of 
het mogelijk is vier keer per jaar een parochieavond te houden, die dan de rol van de 
parochieraad overneemt.  
 
Samenwerking 
Jan Bus komt terug op het krantenbericht m.b.t. fusie en sluiting van kerken. Het bisdom heeft 
aangegeven dat dit verhaal door de journalist zelf bij elkaar “geharkt” is. Er is geen rectificatie 
gevraagd bij de krant. De aanwezigen geven aan dat ze wel graag een reactie van het bisdom 
of het bestuur hadden willen zien in het parochieblad. 
 
Het bisdom streeft naar meer samenwerking tussen parochies. Er vinden al gesprekken plaats 
tussen Kalf, Assendelft en Bonifatius en tussen de Martelaren, Krommenie, Wormerveer en 
Wormer.  
Het bestuur van de Jozef heeft op 4 maart een gesprek gehad met het bestuur van de 
Martelaren om een opening te vinden voor verder samenwerking. De Martelaren hebben 
aangegeven dat zij vooralsnog geen mogelijkheden zien voor verdere samenwerking met de 
Jozef. De concrete probleemstelling hierin blijft onduidelijk. 
 
Betrokkenheid tijdens de vieringen 
Door parochianen is gevraagd om meer rust in de vieringen. Dit gaat vooral om de voorgangers, 
die de neiging hebben wat snel door te schakelen naar het volgende onderdeel. Er wordt aan 
gewerkt. 
 
Er was een voorstel om lectoren en misdienaars meer te laten doen in de vieringen. Dit gebeurt 
eigenlijk spontaan al. Misdienaren zijn er nauwelijks nog (4). Ze worden alleen ingezet bij 
eucharistievieringen. Gekeken zal worden of er bij de komende eerste communicantjes kinderen 
zijn die misdienaar willen worden. In de overige vieringen zullen de lectoren een volwaardige 
functie vervullen tijdens de liturgie. 
Dit betekent niet alleen lezen, maar ook helpen bij het delen en de vredeswens, etc. 
 
Er is voorgesteld om mensen bij binnenkomst in de kerk persoonlijk te begroeten en een 
liturgieboekje aan te reiken. Er wordt geïnventariseerd wie hiervoor beschikbaar is. 
 
Ideeën 
De volgende ideeën worden aangedragen om onze (maatschappelijke) positie te 
versterken/vergroten: 
 Voorgesteld wordt om nieuwe parochianen uit te nodigen voor een gezamenlijke avond ca. 

1 x per kwartaal. Op deze avond moeten we een goed verhaal houden over wie we zijn en 
een aantrekkelijk programma bieden. De meningen zijn hierover verdeeld omdat dit in het 
verleden al eens is geprobeerd en niet werkt. Als reactie hierop werd gezegd dat we ons 
niet moeten laten verlammen door acties die in het verleden niet werkten, maar juist positief 
een nieuwe poging moeten ondernemen passend bij de huidige tijd. 
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 Voorts komt het idee om, ten aanzien van de wijkcontactgroep, een groep mensen te 
verzamelen die niet wijkgebonden zijn, maar overal in de regio op bezoek kunnen en willen 
gaan.  

 Het idee ontstaat om voor alle nieuwe parochianen een “glossy tijdschrift” te maken, waarin 
we onszelf op populaire en eigentijdse manier presenteren. Zo’n tijdschrift kan dan door de 
huisbezoekgroep aan de nieuwe parochianen worden overhandigd in plaats van het 
parochieblad. Een parochieblad is in feite een personeelsblad en met name interessant voor 
de kerkgangers die de parochie al heel lang kennen. Om de drempel lager te maken voor 
nieuwe parochianen zou een hip tijdschrift beter kunnen werken.  

 Ook wordt aangegeven dat de Gemeente in samenwerking met o.a. zorginstellingen, 
buurthuizen, welzijnsorganisaties, huisartsen en politie overal in de Zaanstreek “Sociale 
wijkteams” aan het ontwikkelen is. Voor de Jozef is het misschien wel erg interessant en 
belangrijk om nu aan te haken bij de ontwikkeling van deze Sociale wijkteams. 

 
Het volledige verslag van deze avonden is op onze nieuwe website www.vriendenjozef.nl na te 
lezen. 
 
Agenda  
In de komende periode zal de Stichting Vrienden van de Jozef Gemeenschap zich bezighouden 
met de volgende zaken: 

 Ondersteuning en aanvulling van het Parochiebestuur vóór 1 juni a.s. en daarmee ook het 
aantrekken van nieuwe bestuursleden voor de Vriendenstichting 

 Verbetering van het geluid in onze Jozefkerk 

 Invulling geven aan de adviesraad van de Vriendenstichting. Deze is wat vertraagd door 
allerlei andere werkzaamheden en ontwikkelingen tussendoor zoals hierboven genoemd. 

 Verbinding maken met het op te richten Bezield Verband, regio Noord-Holland. 
 
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 wij ook te bereiken: info@vriendenjozef.nl 
Ons postadres is: Stichting Vrienden van de St. Jozefgemeenschap, George Gershwinstraat 93, 
1544 NV Zaandijk. 
 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Albert Winnubst, John van der Sluijs, Cisca de Wit, 
Thijs Heijltjes, Christel Bakker, Martin Meulenkamp 
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