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Doelstelling/visie:
De 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 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 zijn/haar 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.

Beleidsplan:
In de beleidsnota van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de vervolgnota (Nieuwe
tijden – Nieuwe wegen) wordt vermeld dat bij het omvormen van de regio’s de regio
een gemeenschap van gemeenschappen is. Hierbij moet in de regio ook rekening
gehouden worden met en ruimte geboden worden aan categoriale gemeenschappen
zoals lekenbewegingen en gemeenschappen samengebracht rondom achtergrond of
leeftijd, zoals groepen katholieke jongeren (pag. 12 Nieuwe tijden – Nieuwe wegen).
In de vervolgnota wordt opgemerkt dat er inmiddels al een aantal praktische
initiatieven hebben plaatsgevonden. Het bisdom werkt naast het niveau van
parochies en regio’s aan een niveau van ‘religieuze centra’. Plekken die ten dienste

staan van gelovigen en parochies. Hierbij worden met name de Tiltenberg voor
opleiding en toerusting en Heiloo voor verdieping en impulsdagen genoemd (pag. 6
van de vervolgnota). Aan een aantal initiatieven is inmiddels handen en voeten
gegeven binnen het bisdom. Tot voor kort bestonden er in het bisdom nog geen
centra voor een jongerengemeenschap. De St. Joseph parochie heeft daarom het
plan ontwikkeld voor een dergelijk nieuw, categoriaal, religieus centrum dat
parochiegrenzen overstijgt.
“Bij regiovorming gaat het er tenslotte niet alleen om onszelf als katholieke gelovigen
te organiseren, maar ook om onze missionaire opdracht in deze tijd waar te maken.
Die opdracht is ongekend omvangrijk, uitdagend en ten hoogste actueel. Het is een
opdracht die de individuele parochie vaak overstijgt.” (uit de Homilie van Mgr.Dr.
.J.M.Punt tijdens de plechtige in bezit name van de zetel van het bisdom Haarlem en
uit de beleidsnota Nieuwe tijden – Nieuwe wegen, pag. 12).

Beloningsbeleid:
Volgens de statuten van Het Josephhuis ontvangen de bestuursleden als zodanig
geen beloning, doch kunnen de in de uitoefening van de functie gemaakte kosten in
rekening gebracht worden bij de instelling.

Jaarverslag:
Het afgelopen jaar is Het Josephhuis van idee uitgegroeid tot het jongerenhuis dat
het nu is. Hiertoe is de voormalige pastorie voor een groot gedeelte verbouwd zodat
er een gezin met kinderen en acht jongeren kunnen wonen op de eerste en tweede
verdieping. Sinds de opening in oktober jl. is de gemeenschap gestart. Drie keer in
de week hebben zij een dagopening en wekelijks hebben zij een avond samen om
hun geloof te verdiepen en te delen. Voor de dagelijkse zaken en voor de
ondersteuning in geestelijke groei woont het gezin in Het Josephhuis. Het gezin heeft
hierbij nauw contact met de pastoor van de Josephparochie. Het volledige
jaarverslag zal jaarlijks vanaf mei-juni te vinden zijn op de site van Het Josephhuis.

Voorgenomen bestedingen:
De te verwachten bestedingen zijn de bestedingen die horen bij het huren van een
pand en het verhuren van kamers. Te denken valt aan het betalen van de huur,
eventueel opknappen van een kamer bij vertrek van een huurder en het betalen van
de rekeningen voor het gas-, water- en lichtverbruik, telefonie, internet etc.. Andere
bestedingen dan de gebruikelijke voor het verhuren van kamers worden vooralsnog
niet verwacht.
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