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Beste vrienden, 

 

Naar aanleiding van een vraag tijdens de laatste parochieavond nogmaals een uitleg waarom De 

Stichting Vrienden bestaat. 

                   

In de tijd van oprichting, 2 jaar geleden, was er veel onzekerheid over kerksluitingen, fusies en 

opheffen van parochies. Dit werd met name veroorzaakt door het beleid van de aartsbisschop. 

Ook bij ons in de parochie was het destijds onrustig. Uit die onzekerheid is het idee ontstaan om een 

apart potje aan te leggen, dat aangewend kan worden als de nood aan de man is. Daarbij moet 

je dan denken aan het inhuren van pastorale zorg en/of zaken die ten goede komen aan de 

gemeenschap maar niet (volledig) uit de begroting van de parochie betaald kunnen worden.  

We verkeren nog steeds in een onzekere periode. Feit is dat wanneer een parochie wordt 

opgeheven óf opgaat in een grote PU of fusie, alle financiën toekomen aan het PU- of fusie 

Bestuur. Individuele parochies hebben vanaf dat moment een sterk verminderde zeggenschap 

over hun geld. Dit wordt momenteel duidelijk in de PU Noord. De onafhankelijke parochies waren 

uitgegaan van een Personele Unie waarbij alle parochies financieel zelfstandig zouden blijven. 

Niets is minder waar. In een regionale bijeenkomst van het Bisdom 4 weken geleden is door het 

Bisdom gemeld dat bij een PU alle financiën door de penningmeester van het PU bestuur worden 

beheerd, tot grote schrik van de parochies. 

Zo’n situatie willen wij natuurlijk voorkomen en daarvoor is uw bijdrage, naast de gezinsbijdrage 

hard nodig. Juist om als Jozef gemeenschap nu en in de toekomst zelf over ons geld te kunnen 

blijven beschikken. Wij hebben dan ook als Stichting geen band met het Parochiebestuur. 

Omgekeerd heeft het Parochiebestuur ook geen bemoeienis met onze Stichting. 

 

 
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 
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