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Beste vrienden,
Met deze nieuwsbrief willen wij u even bijpraten over de situatie binnen onze Stichting en over
wat er gaande is in Katholiek Nederland.
Bestuur
Met plezier kunnen wij u melden dat we weer een voltallig bestuur hebben:
Voorzitter
- Cisca de Wit
Secretaris/penningmeester - Albert Winnubst
Leden
- Leny van Onna
- Anita Klinkhamer
Kerkbijdragen
Vorig jaar heeft een groot aantal parochianen een bijdrage gestort op het rekeningnummer van
de Stichting. Al deze ondersteuners hebben onlangs een brief gekregen waarin wij hen
bedanken voor hun bijdrage. Deze brief kan gebruikt worden bij de belastingaangifte. Uw gift
aan de Stichting is aftrekbaar van de belasting.
Ook dit jaar kunt u er weer voor kiezen om uw bijdrage (gedeeltelijk) te storten op de rekening
van de Stichting. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze Jozefparochie.
Geluidsinstallatie
Inmiddels kunt u in de kerk genieten van de geweldige kwaliteit van het geluid. De nieuwe
installatie is in gebruik genomen en zorgt voor mooi geluid en betere verstaanbaarheid. De
Stichting heeft bijgedragen aan de aanschaf van een deel van deze installatie. Middels een
gebruiksovereenkomst is ervoor gezorgd dat dát deel dat door de Stichting gefinancierd is ook
eigendom van de Stichting en dus van onze gemeenschap blijft.
Parochieavond
Op 20 januari heeft het parochiebestuur een informatieavond georganiseerd om u te informeren
over de stand van zaken m.b.t. de kerkfusies in de Zaanstreek. Kort samengevat komt het erop
neer, dat het bisdom nu in overleg is met de Personele Unie Zaanstreek-Noord (Krommenie,
Wormer, Wormerveer en Koog aan de Zaan) en met de Personele Unie van de zgn. BOM -kerken
(Bonifatius, Odulphus en Maria Magdalena – Kalf) om te kijken of aansluiting van de
Jozefparochie bij één van deze Personele Unies mogelijk is.
De Jozefparochie heeft van de bisschop toestemming gekregen om het komende halfjaar voort
te gaan op de vertrouwde weg. Uiteraard doen we dat, maar de vraag is wat er na dat halfjaar
gaat gebeuren.
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Vanuit de vergadering op 20 januari kwam het voorstel om een werkgroep met bestuursleden
en parochianen in te stellen om een plan m.b.t. de toekomst van de Jozefparochie op te zetten.
Vooralsnog heeft het parochiebestuur nog geen stappen in die richting gezet.
Het bestuur van de Stichting maakt zich zorgen over de toekomst van de Jozef en wil u met
onderstaande tekst informeren over wat er speelt.
Onrust in de Nederlandse Kerkprovincie
De media staan bol van berichten over het beleid dat kardinaal Eijk in het bisdom Utrecht
uitvoert.
Vanuit diverse bronnen bereiken ons berichten over sluiting van kerken in het Aartsbisdom.
Kardinaal Eijk wil in zijn bisdom terug van 300 parochies naar 20 parochies. Uiteraard is daar
veel protest tegen, maar de Kardinaal gaat niet met parochianen in gesprek. In een reactie
geeft de Kardinaal aan dat kerken alleen gesloten worden op verzoek van parochiebesturen,
maar in de praktijk voeren deze parochiebesturen slechts het besluit van de Kardinaal uit.
Het bisdom Haarlem/Amsterdam lijkt dezelfde weg te volgen als het Aartsbisdom.
Wij als Stichting vrezen, dat spoedig na 1 juli de bisschop zal besluiten dat alle kerken in de
Zaanstreek moeten overgaan naar één Personele Unie, die uiteindelijk zal fuseren tot één grote
parochie.
Eén van de gevolgen van die fusie zal zijn dat ook de Jozef zich zal moeten gaan houden aan de
regels die het bisdom stelt ten aanzien van de liturgie. Dat houdt onder andere in:
- als er geen priester aanwezig is, moeten we voor grote feesten (Pasen, Kerstmis, 1 e
Communie, enz.) uitwijken naar één van de eucharistische centra (de BOM -kerken);
- we moeten gebruik maken van door het bisdom goedgekeurde gebeden en gezangen;
- er mogen alleen voorgangers voorgaan die een zending (aanstelling) hebben van de bisschop;
- bij gebrek aan een “goedgekeurde” voorganger mogen er alleen gebedsvieringen gehouden
worden.
Van alle tradities en de cultuur van de Jozef blijft dan weinig over.
Informatie
Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent, zullen wij u vanaf nu regelmatig via onze
Nieuwsbrief informatie verschaffen over de ontwikkelingen in de Nederlandse Kerkprovincie.
Wilt u meer weten, dan kunt u terecht op de volgende websites:
- www.bezieldverbandutrecht.nl
- www.verontrusteparochianen.nl
- http://www.marienburgvereniging.nl/
Uiteraard kunt u ook terecht bij de bestuursleden van de Stichting.
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. Jozef Gemeenschap, George Gershwinstraat 93,
1544 NV Zaandijk.
De website vindt u hier: http://www.vriendenjozef.nl/
Met vriendelijke groet,
Albert Winnubst, Leny van Onna, Anita Klinkhamer en Cisca de Wit
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