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Stichting Vrienden van de  
St. Jozef Gemeenschap 
 
  

Oktober 2014 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
 
Na een lange vakantieperiode is het tijd voor een update vanuit onze stichting.  
 
Bestuur 
Naar aanleiding van de parochieavonden in maart/april 2014 heeft de Stichting Vrienden van 
Jozef besloten om het vriend-zijn op de volgende manier in de praktijk te brengen. Drie 
bestuursleden uit de Stichting hebben zich aangemeld als kandidaat voor het parochiebestuur. 
Inmiddels zijn John van der Sluijs, Christel Bakker en Thijs Heijltjes toegetreden tot het 
parochiebestuur waar zij actief meedenken over de toekomst van onze Jozefparochie. U ziet 
het: échte vrienden steunen elkaar. 
Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden hebben deze drie personen afscheid 
genomen van het stichtingsbestuur.  
Ook Martin Meulenkamp heeft na een korte zittingsperiode afscheid genomen van de Stichting. 
Hij gaat zich volledig wijden aan Bezield Verband waar voor hem veel werk te verzetten is.  
Wij, de overgebleven bestuursleden, willen Christel, John, Thijs en Martin bedanken voor hun 
inzet en betrokkenheid. 
 
En dat brengt ons tot het volgende punt. Het bestuur van de Stichting bestaat nu nog uit 
slechts twee personen: Albert Winnubst en Cisca de Wit. We zijn druk op zoek naar aanvulling. 
Als u zich geroepen voelt mee te doen en te denken in de Stichting, meldt u zich dan bij Albert 
of bij Cisca. Uiteraard zullen wij zelf ook mensen benaderen om bestuurslid van de stichting te 
worden. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de stand van zaken. 
 
Doelstellingen 
De veranderingen in het bestuur hebben geen gevolgen voor de doelstellingen van de Stichting. 
Ook het nieuwe Stichtingsbestuur zal zich bezighouden met de volgende punten: 
- het ondersteunen van de St. Jozefparochie om deze zo optimaal mogelijk te laten 
functioneren. Ondersteuning kan bestaan uit meedenken, vooruitkijken, maar ook uit financiële 
steun; 
- het kritisch volgen van de ontwikkelingen binnen en buiten de St. Jozefparochie om de eigen 
identiteit van deze parochie te kunnen behouden. 
 
Ondersteuning 
In een eerdere Nieuwsbrief meldden wij u dat de Stichting het parochiebestuur financiële steun 
heeft toegezegd voor het vernieuwen van de geluidsinstallatie. Er zijn diverse offertes bekeken 
en binnenkort zal tot aanschaf worden overgegaan. Over niet al te lange tijd kunt u alles wat in 
de kerk gezegd en gezongen wordt weer prima verstaan. 
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Adviesraad 
Op het moment dat het bestuur van de Stichting weer compleet is, zullen wij ons beraden over 
het oprichten van een adviesraad. Ook hierover leest u meer in de volgende Nieuwsbrief.  
 
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 George Gershwinstraat 93, 1544 NV Zaandijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert Winnubst, Cisca de Wit 
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