Nieuwsbrief 7
Stichting Vrienden van de
St. Jozef Gemeenschap
29 maart 2015
Beste v rienden,
Deze keer een w at kortere Nieuw sbrief, maar zeker informatief.
Afscheid Anjo Galiart
I n het parochieblad v an april/mei kondigt Anjo Galiart aan dat hij het parochiebestuur
per 1 april gaat v erlaten. I n de tijd w aarin Anjo bestuurslid en later ook v ice-v oorzitter
v an het bestuur w as, is er v eel gebeurd. Hij heeft v eel energie gestoken in het w elzijn
v an de Jozefparochie en dat w as op sommige momenten een pittige klus. Het bestuur
v an de Stichting Vrienden v an de St. Jozef Gemeenschap w il langs deze w eg haar
w aardering en dank uitspreken voor het werk dat Anjo de afgelopen jaren v erzet heeft.
Handtekeningenactie Bezield Verband
Op zondag 15 maart jl. is er tijdens de koffie in de Bov enzaal een handtekeningenlijst
rondgegaan. Het betrof een oproep aan Paus Franciscus om een halt toe te roepen
aan de massale kerksluiting die momenteel in Nederland gaande is. I n totaal heeft
deze actie ruim 11.200 handtekeningen en reacties opgelev erd. Van alle reacties en
steunbetuigingen w ordt een boekw erk gemaakt dat aan de Paus zal w orden
toegezonden.
Bezield Verband Utrecht w il het boekw erk ook aanbieden aan Kardinaal Eijk. Dit zal
gebeuren op w oensdag 1 april as. om 11 uur ’s ochtends. Wie tijd en zin heeft kan
daarbij aanw ezig zijn. Plaats v an handeling is het bisschoppelijk paleis aan de
Maliebaan 40 in Utrecht.
Vereniging van Pastoraal Werkenden Amsterdam-Haarlem
Van 4 tot en met 25 oktober 2015 w ordt in Rome een bisschoppensynode gehouden
met als thema “De roeping en de missie v an het gezin in de kerk en de moderne
w ereld.” Om zich goed te kunnen v oorbereiden op deze synode is er een v ragenlijst
rondgestuurd aan de pastorale teams in Nederland met het v erzoek op deze v ragen
een antw oord te geven. Ov erleg hierov er met parochiebesturen en v rijw illigers w erd
aanbev olen, maar door de late toezending v an de v ragenlijst is dit nauw elijks mogelijk
gew eest.
De beroepsv ereniging v an Pastoraal Werkenden in het bisdom Haarlem-Amsterdam
heeft zich gezamenlijk ov er de 46 v ragen gebogen. Op hun w ebsite staat een
samenv atting v an de antw oorden op de belangrijkste v ragen uit de lijst. Het is een
hartv erw armend pleidooi gew orden om v ooral te kijken naar mensen en niet te star
v ast te houden aan de regels v an de kerk.
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De Pastoraal Werkenden tonen in hun antw oorden een zeer menselijk gezicht en v eel
realiteitszin. Via de link onderaan dit artikel kunt u de tekst lezen. Het is ook mogelijk om
uw steun aan dit positiev e stuk te betuigen door op de site uw naam achter te laten.
Van harte door ons aanbev olen.
http://w w w .v pw info.nl/index.php/collegialiteit/v pw -haarlem-amsterdam
Als u het lastig v indt deze link ov er te typen, mag u ook een e-mail sturen aan Cisca
(c.dew it2@chello.nl). Zij stuurt u de link dan toe.
Onze eigen Jozefparochie
We zijn nu halv erw ege de periode die de bisschop meende nodig te hebben om de
samenw erking in de Zaanstreek – en met name het contact tussen de tw ee Personele
Unies en de St. Jozefparochie – v orm te gev en. Het is prettig dat het parochiebestuur in
de laatste editie v an “Samenklanken” meldt dat men druk bezig is met het opstellen
v an toekomstgerichte scenario’s. We hopen dat w e hierover spoedig meer zullen horen
w ant de stichting w il graag meedenken ov er de toekomst v an de Jozefparochie.
Daarnaast w achten w e met spanning op berichten uit het bisdom. Zijn er al stappen
gezet en w at houden die stappen dan in v oor onze geloofsgemeenschap…
Kerkbijdragen
Div erse gezinnen hebben ook dit jaar w eer een bijdrage gestort op de rekening van de
Stichting. Hebt u nog geen keuze kunnen maken? Spreek de bestuursleden v an de
Stichting gerust aan. Wij leggen u graag uit w at het doel v an de Stichting is en w at w e
met de gestorte bijdragen gaan doen. Het rekeningnummer v an de Stichting v indt u
onderaan deze Nieuw sbrief.
Contact
Hebt u nog andere v ragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan open
v oor al uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt ons aanspreken na de v ieringen.
Via de mail zijn w ij ook te bereiken: info@v riendenjozef.nl
Ons postadres is: Stichting Vrienden v an de St. Jozef Gemeenschap, George
Gershw instraat 93, 1544 NV Zaandijk.
De w ebsite v indt u hier: http://w w w .v riendenjozef.nl/
Bellen mag ook. Onze telefoonnummers staan hieronder.
Met v riendelijke groet,
Albert Winnubst
075-6280603
Leny v an Onna
06-45516858
Anita Klinkhamer 075-6312363
Cisca de Wit
075-6700830
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