Jaarverslag 2015
De oprichting en opening van het Josephhuis

Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de R.K. Instelling Het Josephhuis. Ik schrijf met enige trots
hierover. Het afgelopen jaar is er namelijk veel bereikt. In dat jaar is het Josephhuis van plan
uitgegroeid naar werkelijkheid met acht jongeren en een inwonend gezin als bewoners. Gezamenlijk
proberen zij invulling te geven aan de doelstelling van het Josephhuis. Gezien de ontwikkeling van de
gemeenschap en de wijze waarop zij invulling geven aan hun relatie met God en deze verder
proberen te ontwikkelen, uitdiepen en vormgeven blijkt dat er een bloeiende gemeenschap is
ontstaan. In deze gemeenschap staan de deuren naar elkaar open en is het mogelijk dat de jongeren
en het gezin elkaar ondersteunen in hun persoonlijke en geloofsontwikkeling.
Dit alles had natuurlijk nooit kunnen gebeuren als er vanuit de Josephparochie geen enthousiasme
was geweest voor de jongerengemeenschap. De parochie heeft het Josephhuis vanaf het begin
ondersteund in alle mogelijke opzichten. Vanuit de parochie zijn de eerste plannen gemaakt, is het
eerste bestuur ontstaan en zijn alle financiële en juridische zaken geregeld, waaruit geconcludeerd
kan worden dat de parochie zeer verbonden is met het Josephhuis. De opening van het Josephhuis,
waarbij het huis werd gezegend door Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het Bisdom HaarlemAmsterdam, begon logischerwijze dan ook met een Eucharistieviering in de Josephkerk. Een viering
die door veel mensen werd bezocht en waaruit blijkt dat er sprake is van een breed gedragen project.
Naast de terugblik die het jaarverslag biedt op verschillende punten, zoals onder andere de financiële
zaken, wordt er een vooruit blik gegeven op het huidige jaar. Een belangrijk punt is dat er een
stabiele leefgemeenschap ontstaat waar het prettig is te wonen. Verder willen we de mogelijkheden
van het Josephhuis verder uitwerken, waarbij te denken valt aan het mogelijk bruikbaar maken van
de zolder van het Josephhuis of het starten van een boekwinkel voor goede christelijke boeken
hetgeen de jongeren maar ook parochianen verder kan helpen in hun geloofsontwikkeling. Ook
willen we als gemeenschap van het Josephhuis een bijdrage gaan leveren aan de caritas in onze
omgeving.
Veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag,

Namens het bestuur:

E.C. Groot
Voorzitter
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Doelstelling
De R.K. Instelling Het Josephhuis beoogt de bevordering en ontwikkeling van een Rooms Katholieke
jongerengemeenschap in het Josephhuis en de in stand houding, het beheer en de exploitatie van
het Josephhuis, betreffende (het gedeelte van) de pastorie aan de Jansstraat 41, te Haarlem dat door
de R.K. Parochie St. Joseph te Haarlem aan de instelling verhuurd wordt, alsmede al hetgeen dat
daarmee in verband staat.
Het Josephhuis heeft ten doel om opgroeiende jongeren in de periode na hun middelbare schooltijd
samen alsook individueel in de zich op die leeftijd ontwikkelende zelfstandigheid, hun eigen relatie
met God te laten ontdekken, vormgeven en uitdiepen. Door middel van een zorgvuldig onderhouden
omgeving en sfeer van gebed, naastenliefde en zorgzaamheid binnen deze leefgemeenschap, kan het
Josephhuis met behulp van de H. Geest in die jongeren een stevige basis leggen van Geloof, Hoop en
Liefde voor hun verdere leven. Vriendschappen en netwerken ontstaan binnen de groep bewoners
alsook binnen een bredere gemeenschap die zich om deze jongeren heen zal vormen. De leefregels
voorzien in onder andere gemeenschappelijke gebedstijden en wekelijkse gemeenschapsavonden,
waarbij de jongeren vorming ontvangen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Onder leiding van
een inwonend gezin conformeren de jongeren zich aan de leefregels die in het Josephhuis gelden.
Tevens dienen de jongeren zich op één of andere manier, maar op concrete wijze, in te zetten voor
het Koninkrijk Gods door hun talenten in te zetten ten behoeve van geloofsverkondiging,
gemeenschapsopbouw en/of caritas. Zij streven ernaar van het Josephhuis een plaats van
ontmoeting en vorming voor jongeren te maken.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze doelstelling ligt bij het bestuur. Dit bestuur is
op 25 september benoemd door de bisschop van Haarlem – Amsterdam en bestaat uit de volgende
personen:
• De Heer E.C. Groot, voorzitter
• De Heer M.H.M. Boon, secretaris
• De Heer D.A.C. Hunting, penningmeester
• Mevrouw M.Th Jansen-Stevers, lid
De bestuurders zijn benoemd voor een periode van vier jaar.
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Positie van het Josephhuis in de parochie
Wanneer men zich buigt over de nog korte historie van het Josephhuis, een gemeenschap voor
katholieke jongeren, dan blijkt al snel dat het Josephhuis onlosmakelijk verbonden is met de R.K.
Parochie St. Joseph: het is ontstaan en mogelijk gemaakt vanuit deze parochie, het is gehuisvest in de
pastorie, eigendom van de parochie en het heeft de naam van haar patroonheilige aangenomen.
Het parochiebestuur participeerde rechtstreeks in de totstandkoming van het Josephhuis doordat
een voorlopig bestuur werd gevormd uit drie van haar leden en vervolgens onder de
verantwoordelijkheid van dat bestuur de juridische status werd vastgelegd evenals de
overeenkomsten tussen de verschillende partijen betreffende beheer, exploitatie, huur en verhuur.
Deze overeenkomsten werden later door het dan inmiddels aangetreden zelfstandige bestuur van
het Josephhuis in overleg met het kerkbestuur nader vastgesteld.
Parallel aan de verbouwing voor de huisvesting van de studenten werd het groot onderhoud van de
pastorie ter hand genomen. Beide projecten zijn gefinancierd door de parochie die als verhuurder de
verbouwde ruimten verhuurt aan het nieuwe bestuur van het Josephhuis. In de ‘Overeenkomst
inzake Beheer en Exploitatie Josephhuis’ zijn de voorwaarden, rechten en plichten tussen beide
partijen vastgelegd.
Het plan om een gemeenschap voor katholieke jongeren te vestigen in de pastorie naast de
Josephkerk is afkomstig van één van de parochianen, Marius van der Knaap, tevens jongerenwerker
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Het plan viel in goede aarde bij het parochiebestuur: het leek
een passende bestemming voor de al jaren vrijwel ongebruikte pastorie en het feit dat Marius ruime
ervaring had opgedaan in een soortgelijke gemeenschap in Den Haag boezemde vertrouwen in.
Vervolgens werd het plan verder uitgewerkt en na toetsing op technische en financiële haalbaarheid
met grote voortvarendheid ten uitvoer gebracht, zodanig dat de officiële opening reeds na ruim
anderhalf jaar zijn beslag kreeg. Onder grote belangstelling zegende hulpbisschop Mgr. Dr. J.W.M.
Hendriks het Josephhuis in op zondag 18 oktober 2015.
Vanaf het begin was er van de zijde van de jongeren grote belangstelling voor een plekje in het
Josephhuis, veelal van jongeren die hun weg naar de parochie hadden gevonden dankzij de
jarenlange opbouw van het jongerenwerk in het kader van de organisatie Lifeteen.
Daar was weliswaar al volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, maar het was nog niet de plek die het
Josephhuis de jongeren nu biedt om het geloof in praktijk te brengen, te verdiepen en met elkaar te
beleven. Daarbij gesteund en begeleid door een jong maar ervaren echtpaar, Marius en Annemieke
van der Knaap.
De parochie heeft met het Josephhuis een gemeenschap van jongeren binnen haar gelederen die
met hun energie, inzet voor het Rijk Gods en deelname aan het parochieleven een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de geloofsgemeenschap van de Josephkerk en aan de kerk in het
algemeen. Zij bieden nieuwe kansen voor de toekomst.
De jongeren van hun kant kunnen binnen parochieverband deelnemen aan de vieringen en aan de
Eucharistie en daarmee hun geloof beleven en uitdragen en tegelijkertijd putten uit de rijke traditie
van de Josephparochie, van het katholieke geloof en van de Moederkerk.
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Huidige bewoning
Sinds het vertrek van pastoor Beemer in 2002 wordt de pastorie die nu “Het Josephhuis” heet weer
sinds 1 november 2015 bewoond. Op de eerste verdieping wonen Marius en Annemieke van der
Knaap met hun twee kinderen in een eigen appartement, waarbij zij leiding geven aan de
jongerengemeenschap. De gemeenschap bevindt zich op de eerste en tweede verdieping en wordt
bewoond door acht jongeren, vier jongens en vier meisjes. Het Josephhuis beschikt tevens over twee
logeerkamers en een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. De jongeren hebben een
gezamenlijk huishouden, waarbij zij onderling de taken hebben verdeeld. Het avondeten gebeurt in
de regel gezamenlijk, waarbij afwisselend voor elkaar wordt gekookt.
Op maandagavond is er de gemeenschapsavond waarbij alle jongeren aanwezig zijn. De jongeren
bereiden deze avonden zelf voor met een bepaald onderwerp, nodigen iemand uit, ondernemen
samen een activiteit of hebben een avond van gebed. Het bespreken van de huishoudelijke taken
hoort daar ook bij. Eens in de zes weken is er een “grote gemeenschapsavond” met de familie van
der Knaap en zo nu en dan ook met pastoor Hendriks. Doordat de jongeren zelf verantwoordelijk zijn
voor de overige avonden, hebben zij het vertrouwen om hier zelf invulling aan te geven. Tevens is het
een gelegenheid waarbij ieder zich kan ontwikkelen tot een grotere vorm van zelfstandigheid om
zichzelf en anderen in het geloof toe te rusten. Twee keer per week is er een gezamenlijk
ochtendgebed met pastoor Hendriks en de familie van der Knaap. Eén keer per week hebben de
jongeren een eigen ochtendgebed dat ze op eigen wijze vorm geven. Vanzelfsprekend treffen de
bewoners, de jongeren en de familie van der Knaap elkaar naast de zojuist genoemde formele
ontmoetingen vooral ook informeel.
Zowel de formele als de informele ontmoetingen geven blijk van een goede sfeer in huis. De
woonkamer is een belangrijke ontmoetingsplaats, er zijn weinig drempels om bij elkaar binnen te
lopen voor een praatje of om iets van elkaar te lenen en op de gang klinkt regelmatig spontaan een
lied. Vrienden, studiegenoten en familieleden komen regelmatig langs en blijven vaak slapen, de
logeerkamers zijn vaak bezet. Een belangrijke waarde van de gemeenschap is gastvrijheid. Een gast
van één van de gemeenschapsleden wordt daarom beschouwd als een gast van allen. Waarbij ieder
zijn of haar best doet de gast zich welkom te laten voelen.
Dankbaar zijn we voor de goede sfeer. Want al lijkt dat door de goede start vanzelfsprekend, we
beseffen dat dit niet zo hoeft te zijn. De jongeren hebben allemaal een bewuste keuze gemaakt voor
een gemeenschap, zonder dat zij elkaar hebben uitgekozen om het beste van henzelf te geven aan de
ander. Sinds het moment dat de gemeenschap van start is gegaan lijkt dat vooralsnog een missie
waar ieder goed in slaagt en veel vreugde in ervaart.
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Foto: De nieuwe bewoners van het Josephhuis tijdens de verbouwing.
Werken aan het Rijk Gods
Bij de keuze voor het Josephhuis hoort dat iedere bewoner met zijn of haar gegeven talenten zich
inzet voor de opbouw van het Rijk Gods. Welbewust is ervoor gekozen de inzet breed te formuleren,
omdat ieder uniek is en daardoor niet iedereen geroepen is voor hetzelfde werk. Maar één ding staat
vast, zoals paus Benedictus XVI bij zijn ambtsaanvaarding zei: “Ieder van ons is de vrucht van een
gedachte van God. Ieder is gewenst, ieder is geliefd, ieder is nodig”.
De meeste jongeren waren al ergens aan verbonden voordat zij in het Josephhuis kwamen wonen.
Veelal zetten zij zich in voor de doelgroep die zij het beste kennen: ‘andere jongeren’. Opvallend vaak
doen zij dit door middel van muziek. Maar liefst vier van de acht jongeren zitten in een katholieke
band waarmee zij diverse avonden, weekenden, kampen en andere evenementen ondersteunen. Het
repertoire bestaat uit bestaande liederen en deels uit eigen werk, waarmee zij getuigen van hun
persoonlijk geloof in Jezus Christus. Drie jongeren helpen met de organisatie van het jongerenwerk
dat zij organiseren op lokaal, bisdom en landelijk niveau. Een ander is met name actief met de
organisatie van catecheseweekenden voor vormelingen door het gehele land. Hoewel de jongeren
vrij zijn om zelf een keuze te maken waar zij zich voor inzetten, worden de jongeren uitgedaagd hun
inzet te verdelen over de gebieden: geloofsverkondiging, gemeenschapsopbouw en caritas. De eerste
twee gebieden zijn door de huidige inzet goed vertegenwoordigd, waarbij de caritas wat verder van
hun belevingswereld lijkt af te liggen. Het gaat echter te ver om hieruit te concluderen dat het
onderwerp hen niet bezig houdt. De vluchtelingenproblematiek en het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid waren recent nog redenen om aan deze onderwerpen een gemeenschapsavond te
besteden. Onlangs hoorde één van de jongeren dat een leeftijdsgenoot, die overigens niemand van
hen kende, lelijk ten val was gekomen tijdens een skivakantie. Omdat het tegenwoordig wat
ongebruikelijk is geworden een kaartje per post te versturen, hebben juist om die reden alle
jongeren individueel de zieke, onbekende leeftijdsgenoot door middel van een kaartje van harte
beterschap gewenst.

8

Terugblik afgelopen jaar
Het Josephhuis januari tot en met mei
De eerste vijf maanden van 2015 stonden in het teken van het verder uitwerken van de plannen voor
de oprichting van het Josephhuis. Het bisdom had eerder al positief gereageerd op het initiatief van
de parochie om een katholieke jongerengemeenschap op te richten. Het had echter naar aanleiding
van de plannen diverse vragen gesteld waarvoor het één en ander nader uitgewerkt diende te
worden. In februari kreeg de parochie definitief toestemming van het bisdom om de plannen ten
uitvoer te brengen. In dezelfde periode werd door een bouwkundig adviesbureau een technische
omschrijving gemaakt ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden voor de verbouwing.
Diverse specialisten werden hierbij ingeschakeld om te adviseren ten aanzien van de
monumentenstatus, brandveiligheid en asbestsanering. Bij de gemeente werd in de tussentijd een
bouwvergunning aangevraagd tezamen met het verzoek om een kleine aanpassing te maken in het
bestemmingsplan.
Parallel aan de voorbereidingen voor de verbouwing liepen meerdere processen. Het initiatief mocht
dan inmiddels rekenen op de steun van het bisdom, maar een onderdeel van het plan was dat er
voldoende animo zou zijn onder enkele fondsen om het plan financieel te ondersteunen. Veel
fondsen reageerden positief waarbij de benodigde ondergrens van € 50.000,- door middel van enkele
grote donaties op tijd werd gehaald om de financiering rond te krijgen.
Met het voltooien van de technische omschrijving werd besloten de verbouwing meervoudig,
onderhands aan te besteden. De opdracht werd hierbij gegund aan bouwbedrijf G.P. Blokdijk B.V.,
een gerenommeerde aannemer uit Haarlem die voorzag in de laagste inschrijfbegroting. Om tot
opdrachtbevestiging over te gaan diende het Josephhuis nu ook formeel in juridische zin te worden
opgericht als erkend rechtspersoon. Statuten werden hiervoor opgesteld en bestuursleden gezocht.
In overleg met het bisdom is bij de oprichting gekozen voor een publiek kerkelijke instelling die op 31
maart 2015 per decreet is opgericht door de bisschop van Haarlem-Amsterdam en vervolgens is
vastgelegd bij Blank Prevoo van Bolhuis notarissen, te Haarlem op 16 april 2015.
Op 9 april 2015 werd de benodigde omgevingsvergunning verstrekt door de gemeente Haarlem,
waardoor de aannemer na de nodige vooroverleggen eind april kon aanvangen met zijn
werkzaamheden.
Alhoewel enkele jongeren uit Haarlem hadden aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke
jongerengemeenschap was er tot dan toe weinig bekendheid gegeven aan het initiatief. De familie
van der Knaap heeft daarvoor slechts één keer op een tienerkamp van de Katholiek Charismatische
Vernieuwing (K.C.V.) bekendheid gegeven aan de oprichting van het Josephhuis en dat bleek
voldoende. Al snel kwamen bij hen de verzoeken van jongeren binnen om een kamer in het
Josephhuis te kunnen bemachtigen. De jongeren kwamen daarvoor uit het gehele land: Haarlem,
Honselersdijk, Hoofddorp, Hoogkarspel, Montfoort, Overveen, Rhoon en Wateringen. Alle jongeren
hebben hiervoor een persoonlijk gesprek gehad met de familie van der Knaap om over en weer de
verwachtingen en motivatie voor een plek in het Josephhuis te bespreken.
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Foto: Het Josephhuis in de steigers.
Het Josephhuis is een feit, juni tot en met oktober
Ofschoon het Josephhuis inmiddels formeel was opgericht, was er nog geen definitief bestuur
gevormd voor de langere termijn. In de praktijk was er sprake van een oprichtingsbestuur dat er naar
uitkeek om uiteindelijk zijn taken over te dragen aan een meer permanent bestuur. Op 30 september
2015 werden de taken formeel overgedragen aan het huidige bestuur middels een benoemingsbrief
van de bisschop van Haarlem-Amsterdam. Informeel waren de leden van dit bestuur hierbij al enige
tijd betrokken om in samenwerking met het oprichtingsbestuur en de familie van der Knaap de
huurcontracten en het huisreglement op te stellen. In de tussenliggende periode was de verbouwing
in volle gang en zoals dat vaker met dergelijke verbouwingen gaat, ging dat niet zonder slag of stoot.
Onvoorziene werkzaamheden, een uitloop op de planning en de vele regels die gesteld worden bij
een rijksmonument stelden het geduld van enkele betrokken vrijwilligers op de proef. Uiteindelijk
kunnen we gezien het resultaat ook op deze periode tevreden terug kijken. Het woongedeelte werd
daags voor de opening van het Josephhuis geheel conform afspraak op 16 oktober 2015 door de
aannemer opgeleverd. De resterende werkzaamheden aan de buitengevel, de goten en het dak
waren circa anderhalve maand later voltooid, waarna de oplevering plaats vond.
Opening van het Josephhuis
Op 18 oktober 2015 was de feestelijke opening van het Josephhuis. Voorafgaand aan de inzegening
droegen hulpbisschop Mgr. Hendriks, als hoofdcelebrant, en pastoor Hendriks in een volle
St. Josephkerk de Heilige Mis op. Juist die dag vertelde het Evangelie over de leerlingen die samen
met Jezus door het Joodse land trokken. Mgr. Hendriks noemde het een prachtig evangelie voor
jonge mensen die een gemeenschap beginnen. Voor de muziek zorgde de Lifeteen band “Living
Tree”. Het ritme, de melodie en de woorden raakten velen. De kerk was voor deze gelegenheid met
400 personen goed volgelopen en zodoende was het na afloop van de mis gezellig druk op het
kerkplein voor de St. Josephkerk in afwachting van de inzegening van het Josephhuis. Onder het
genot van een broodje, koffie, thee en wat lekkers was het in enkele grote tenten bijna niet
merkbaar dat het regende. Een Haarlems dweilorkest zorgde door de vrolijke muziek voor
zonneschijn binnenin de tent.
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Mgr. Hendriks noemde in een kort woord tot de mensen de jongeren de toekomst van de kerk die
we nodig hebben. Hun geloof, inspiratie en idealen brengen het enthousiasme en het vuur dat de
kerk aantrekkelijk maakt. Ook bedankte de hulpbisschop de vele vrijwilligers, dankzij wie het
Josephhuis tot stand kwam. Mgr. Hendriks sprak de hoop uit dat de jongeren een mooie
gemeenschap zullen vormen van ‘’jongeren die elkaar opbouwen, elkaar steunen en sterk maken,
elkaar stimuleren om stevig te staan en te durven gaan voor Jezus Christus. Dat hangt natuurlijk heel
erg af van Gods hulp en van de instelling van de mensen die erbij betrokken zijn. Waar iedereen van
goede wil is, moet er een weg te vinden zijn”.
Tijdens een formeel gedeelte werd, door de vice-voorzitter van het kerkbestuur de aannemer, die de
pastorie van de St. Josephkerk had verbouwd tot het Josephhuis, in het zonnetje gezet. Daarna
werden enkele vrijwilligers van het eerste uur hartelijk bedankt. Vervolgens werd door de secretaris
van het Josephhuis kort uitgelegd wat het doel is van de instelling en werd een oproep gedaan om
het Josephhuis financieel te steunen.
Tenslotte was het tijd voor de officiële inwijding van het Josephhuis. Mgr. Hendriks en pastoor
Hendriks hebben vervolgens in het bijzijn van alle studenten en de familie van der Knaap, zowel
buiten als binnen het Josephhuis ingezegend.
Tijdens de mis voorafgaand aan de opening noemde jongerenwerkster van Lifeteen, Janet Schipper
de opening van het Josephhuis een groot cadeau. “Het is een grote stimulans, een bevestiging en
teken van hoop voor jonge mensen. De pastorie is niet langer koud en onbewoond maar is nu gevuld
met leven, warmte en liefde voor God. De kerk heeft toekomst.”
En deze woorden zijn nog iedere dag in het Josephhuis voelbaar waardoor we met een dankbaar
gevoel kunnen terugkijken op het traject tot aan de opening van het Josephhuis maar ook op opening
zelf. Het was een fijne dag waarop we Gods liefde hebben ervaren en die vernieuwde energie heeft
opgeleverd.

Foto: Opening van het Josephhuis met Mgr. Hendriks en pastoor Hendriks.
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Financiële zaken
Het boekjaar 2015 is voor het Josephhuis op financieel gebied een zeer belangrijk jaar geweest. Na
alle voorbereidingen die al in 2014 begonnen waren, is de financieringsbehoefte duidelijk geworden.
In 2015 is er een zeer succesvolle fondsenwerving geweest. In totaal heeft de fondsenwerving
€ 139.741 opgebracht. Mede door deze succesvolle fondsenwerving en waardevolle giften van
parochianen en betrokkenen was het mogelijk, na het verlenen van de vergunning door de
Gemeente Haarlem, om de verbouwing te starten.
Tijdens de verbouwing van de pastorie tot “Het Josephhuis” heeft er tevens regulier onderhoud
plaatsgevonden van het gedeelte van de pastorie dat betrekking heeft op de St. Josephparochie.
Het gedeelte van deze verbouwingskosten is volledig betaald door de St. Josephparochie zelf.
De verbouwingskosten van het Josephhuis bedragen in totaal € 343.423. Om de totale
verbouwingskosten te financieren, heeft de St. Josephparochie aan het Josephhuis een langlopende
lening verstrekt van € 205.000 tegen een rentepercentage van 1,5 % en een looptijd van ruim acht
jaar.
Vanaf de maand november 2015 komen er huurpenningen binnen. Mede door deze huurinkomsten
is per de maand december 2015 een start gemaakt met de rente en aflossing op de lening van de St.
Josephkerk. Gedurende de looptijd van de langlopende lening van het Josephhuis is de huur van de
etages van het Josephhuis aan de St. Josephkerk vastgesteld op € 1 per jaar.
De uitgebreide jaarrekening is een supplement op het jaarverslag. Mocht u geïnteresseerd zijn dan
kunt u deze opvragen bij de voorzitter of secretaris van het Josephhuis bestuur. U kunt dan mailen
naar: secretaris@josephhuisbestuur.nl of voorzitter@josephhuisbestuur.nl.
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Fondsen en particuliere donateurs
Voor de realisatie van het Josephhuis zijn er enkele fondsen en particuliere donateurs geweest die
het project met een ruimhartige bijdrage financieel hebben ondersteund. Zonder hen was het niet
gelukt het Josephhuis te realiseren. Doordat zij hebben bijgedragen aan de specifieke
inrichtingskosten voor dit project is het gelukt de huurbijdrage voor de jongeren zo toegankelijk
mogelijk te houden. Op die manier bevinden wij ons in de mogelijkheid de jongeren op motivatie te
selecteren en in mindere mate op financiële draagkracht. Wij danken alle fondsen en particuliere
donateurs voor hun gulle gift die heeft bijgedragen aan de realisatie van "Het Josephhuis".
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Focus komende jaar
De inwoners van het Josephhuis vormen sinds kort met elkaar een gemeenschap. Dit betekent voor
velen ook wennen aan een situatie waarin ze niet meer bij hun ouders wonen en met andere
jongeren samen wonen. Ze zijn allen binnen het Josephhuis komen wonen om te groeien in hun
geloof, echter dit kan voor iedere jongere iets anders betekenen. Het komende jaar zal er dan ook
vanuit de R.K. Instelling Het Josephhuis gewerkt worden aan een stabiele leefgemeenschap. De jonge
gemeenschap krijgt de kans en de ruimte om met elkaar te groeien in geloof en liefde. Wanneer de
leefgemeenschap stabiel is en de leden elkaar helpen om te groeien in geloof dan zal deze ook voor
toekomstige bewoners aantrekkelijk zijn. Bij het ontwikkelen van een stabiele gemeenschap hoort
ook de ontwikkeling van de caritas. Hiermee willen we vanuit het Josephhuis samen met de jongeren
iets terug doen voor de St. Josephparochie, voor de kerk en voor de samenleving. Hoe dit vorm krijgt
zal het komend jaar duidelijk worden.
Ontwikkelingen die vanuit de jongeren zelf komen worden gestimuleerd. Deze proberen we zo
mogelijk vanuit het bestuur te ondersteunen. Nu al is te zien dat het Josephhuis zich geplaatst heeft
als een ontmoetingsplek voor jongeren. Op vele avonden zijn er repetities van verschillende bands.
Verder wordt er vergaderd met betrekking tot verschillende activiteiten. Hierdoor is het Josephhuis
binnen Jong Bisdom Haarlem – Amsterdam al bekend en waarschijnlijk ook buiten de grenzen van
ons Bisdom.
Naast het ontwikkelen van de stabiele gemeenschap en het ondersteunen van initiatieven van
bewoners willen we als bestuur nadenken over de toekomstige mogelijkheden. Te denken valt aan
het openen van een boekwinkel voor geloofsboeken, een bibliotheek, professionele oefenruimte
voor katholieke bands, extra kamers of wellicht nog andere initiatieven. De benodigde ruimte
hiervoor kan binnen het Josephhuis gerealiseerd worden daar de zolder nog volledig leeg staat.
Komend jaar worden er plannen voor ontwikkeld en wanneer er enthousiasme voor is, worden ze in
een volgend jaar opgestart. Gezien de financiële verplichtingen waaraan voldaan moet worden,
moeten we vooralsnog een evenwichtige afweging maken m.b.t het wel of niet aangaan van nieuwe
uitgaven.
Een van de initiatieven die dichterbij staan is het aanpassen van de tuin. Momenteel is de volledige
tuin beplant en is er een oude vijver aanwezig. Het idee is om de tuin geschikt te maken als
ontmoetingsplaats. Hiervoor lijkt het goed om de vijver te verwijderen en enkele andere
aanpassingen te doen. Voor dit doel is nog financiering nodig.
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