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Beste vrienden,
In mei jl., heeft u de eerste nieuwsbrief van de Vrienden van de Jozef kunnen lezen. Helaas
heeft deze brief te weinig belangstellenden weten te bereiken. Dit heeft te maken met de
terughoudendheid die de Stichting van de Vrienden van de Jozef Gemeenschap heeft
betracht, op verzoek van het Parochie Bestuur.
Het Parochie Bestuur is door het Bisdom fors aangesproken over een zinsnede die in de
folder van de Stichting staat vermeld, namelijk: “ Ons parochiebestuur deelt onze zorg en
heeft begrip voor dit initiatief”. Door het Bisdom werd rectificatie geëist en werd het Parochie
Bestuur gesommeerd ervoor zorg te dragen dat deze zin uit de folder werd verwijderd.
De Parochie Bestuur heeft kennis genomen van de eis van het Bisdom en deze naast zich
neergelegd omdat, het begrip hebben voor een standpunt of initiatief, rechtvaardig is.
Door de commotie en spanning die deze situatie met zich meebracht, is de Stichting een
periode zeer voorzichtig geweest in de berichtgeving. Nu is de tijd aangebroken dat de
vriendschapsbanden weer worden aangehaald en wij u gaan informeren over de stand van
zaken.
We zijn met onze Stichting nu bijna 10 maanden onderweg en het gaat nog altijd goed.
Onze vriendenkring breidt zich uit en steeds meer mensen weten ons te vinden.
Onze Stichting is erop gericht om de financiële positie van onze parochie sterk te houden. De
spaarpot die we aanleggen blijft buiten het bereik van het bisdom. Het gespaarde geld blijft
altijd eigendom van onze parochie. Mede daardoor verzekeren we het behoud van onze
identiteit van onze Jozefgemeenschap. Een gemeenschap die ons past als een jas en die
onze aandacht en steun goed kan gebruiken. Op dit moment houdt de Stichting zich bezig
met het opbouwen van een startkapitaal, een fundament, waarop we kunnen bouwen zodra
dat in de toekomst van ons wordt gevraagd.
Een toekomst die er niet rooskleurig uitziet, gezien de ontwikkelingen binnen het bisdom.
Het verstarren en volharden van het Bisdom met betrekking tot de conservatieve manier van
geloofsbeleving binnen de parochies, maken onze Stichting noodzakelijk.
Uw giften zijn hierbij erg belangrijk en in vertrouwde handen bij ons. De Stichting gooit geen
geld over de balk en zal weloverwogen te werk gaan wanneer om hulp worden gevraagd.
Dat mag u van ons verwachten! Daar mag u op vertrouwen!
In de tussentijd hopen wij natuurlijk op nóg meer vrienden die onze Jozefgemeenschap een
warm hart toedragen.

Wilt u onze vriend worden? Stort dan uw gift of bijdrage op bankrekeningnummer 7538212
t.n.v. STG Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap Zaandam. U kunt uiteraard ook
maandelijks of per kwartaal (automatisch) een bedrag over maken.
En voor als u vragen heeft of op een andere manier uw vriendschap wilt uiten, dan staan wij
u heel graag te woord!
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