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Beste vrienden, 

 

Naar aanleiding van mededelingen van het bestuur hier weer een Nieuwsbrief om u bij te praten. 

 

Jozef parochie 
Zondag 19 april jl. heeft het bestuur in de kerk verslag gedaan van het gesprek met Martin Frederiks, 

vertegenwoordiger van het bisdom. 

Na afloop van de viering hebben enkele bestuursleden van de Stichting “Vrienden van de Jozef” 

nog even verder gepraat met het bestuur omdat w ij – net als u – benieuwd zijn naar de plannen 

van het bisdom en dan met name m.b.t. de samenwerking met de PU-Noord. 

Het gesprek van 14 april jl. vond plaats op verzoek van het parochiebestuur. Na het gesprek in 

januari heeft het bisdom niets meer van zich laten horen. Ti jdens het gesprek op 14 april bleek dat 

Martin Frederiks niets te melden had. Hij leek zelfs verbaasd dat “De Jozef” nog niets vanuit het 

bisdom gehoord had.  

Het bestuur heeft een brandbrief gestuurd naar de bisschop met het verzoek vóór de 

eerstvolgende bestuursvergadering (op 12 mei as.) duidelijkheid te verschaffen over de situati e. De 

datum van 1 juli, die het bisdom zelf heeft genoemd als datum waarop een vorm van 

samenwerking gerealiseerd zal moeten zijn, komt immers snel dichterbij.  

Ook zal het bestuur er bij het bisdom op aandringen hun benoeming, die nu afloopt per 1 juli – met 

vier jaar te verlengen. 

 

Al met al lijkt het erop dat het bisdom niets doet. Of dit met opzet is? Wij weten het niet. Wel kunnen 

we vaststellen dat de Jozef lijkt af te stevenen op zelfstandig verdergaan.  

 

Met betrekking tot de PU-Noord valt nog het volgende te melden. Er is een assistent-priester 

benoemd, maar de naam is nog niet bekend. Hiermee is Jan Bus m in of meer op een zijspoor 

gezet. Hij is niet meer ingeroosterd om voor te gaan in de kerken van de PU-Noord.   

 

Contact 

Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 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. Jozef Gemeenschap, George Gershwinstraat 93, 

1544 NV Zaandijk. 

De website vindt u hier: http://www.vriendenjozef.nl/  

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Jozef.  

Albert Winnubst 075-6280603 

Leny van Onna  06-45516858 

Anita Klinkhamer 075-6312363 

Cisca de Wit  075-6700830 

  

mailto:info@vriendenjozef.nl
http://www.vriendenjozef.nl/

