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Voorwoord 
 
Voor u ligt het tweede jaarverslag van het Josephhuis. Dit jaarverslag is geschreven om de lezer een 
indruk te geven van de bewoning en initiatieven van de bewoners. Wij begrijpen dat u als lezer 
betrokken bent bij het Josephhuis als donateur, initiatiefnemer, verantwoordelijke, betrokken 
parochiaan of mede gelovige. Middels dit jaarverslag willen wij de betrokkenheid van u als lezer 
vergroten en u uiteraard informeren. 
 
In dit document kunt u onze doelstelling terugvinden alsmede onze positie in de parochie. Na deze 
wat officiële maar belangrijke onderwerpen komt de huidige bewoning aan bod, de bewoners zijn 
allen gelijk gebleven in het eerste jaar. Dit stemt ons als bestuur tot tevredenheid, de jongeren 
hebben hun plaats gevonden en het Josephhuis is geen doorgangshuis gebleken, maar een plaats 
waar de jongeren kunnen werken aan hun geloof. Hier wordt over geschreven in het hoofdstuk 
terugblik afgelopen jaar waar de initiatieven van de jongeren uitgebreid aan bod komen alsmede de 
viering van het eenjarig bestaan van het Josephhuis. Dit heugelijke feit hebben het bestuur en de 
jongeren gezamenlijk gevierd.  
 
Verder is in dit verslag ook een stuk opgenomen over de financiële situatie, alle kamers zijn het 
afgelopen jaar verhuurd, waardoor er wat opbouw heeft kunnen plaatsvinden van benodigde 
reserves voor perioden wanneer een van de kamers niet verhuurd kan worden. Wat hierbij ook 
geholpen heeft is dat er verschillende donateurs geweest zijn die ons afgelopen jaar gesteund 
hebben. Hier zijn we enorm dankbaar voor! 
 
Het komende jaar willen we de tuin gaan opknappen, afgelopen zomer zijn we erachter gekomen dat 
de tuin echt opgeknapt moet worden. Momenteel ligt er een oude vijver in de tuin en is er geen goed 
terras aanwezig. De tuin is voornamelijk in de zomer een natuurlijke ontmoetingsplaats. Het idee is 
om de tuin zo aan te passen dat de jongeren, de familie van der Knaap alsmede de parochianen hier 
gebruik van kunnen maken. Momenteel zijn we als bestuur bezig om hier donateurs voor te werven. 
 
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 2015 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, destijds jongerenwerker 

van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zijn vrouw Annemieke. 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 en Annemieke ruime ervaring hadden 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 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. 
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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 en het katholieke geloof.  
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Huidige bewoning 
 
In het eerste jaar zijn er geen wisselingen geweest van bewoners. Op de eerste verdieping wonen  

Marius en Annemieke van der Knaap met hun twee kinderen in een eigen appartement, waarbij zij 

leiding geven aan het jongerencentrum. Het jongerencentrum bevindt zich op de eerste en tweede 

verdieping en wordt bewoond door acht jongeren, vier jongens en vier meisjes tussen de 18 en 25 

jaar. Het jongerencentrum 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” 

waarbij de familie van der Knaap aanwezig is en zo nu en dan ook 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 familie van der Knaap. Daarnaast 

hebben de jongeren één keer per week 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. Vrienden, studiegenoten en 

familieleden komen regelmatig langs. 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.  

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’. Zes jongeren 

helpen met de organisatie van jongerenwerk dat zij organiseren op lokaal, diocesaan en landelijk 

niveau. Een ander is voornamelijk actief met de organisatie van catecheseweekenden voor 

vormelingen door het gehele land. Weer een ander met communievoorbereiding en weer een ander 

ondersteunt de crèche van de St. Josephparochie op zondagochtend.  

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.   
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Terugblik afgelopen jaar 
 

Iedereen die in de gemeenschap woont, komt er achter dat hij/zij wat te leren heeft. Alleen is aan 

het begin meestal nog niet duidelijk wat Onze Lieve Heer hiervoor bedacht heeft. De opdracht lijkt 

eenvoudig: acht gemotiveerde jongeren willen met elkaar het geloof delen en versterken in het 

dagelijks leven. Verder gaat het leven gewoon door met studie, toekomstplannen maken en 

natuurlijk zo af en toe terug naar het ouderlijk huis.   

Zeker in de beginfase waarin iedereen nieuw is en er nog veel zaken voor het eerst geregeld moeten 

worden. Een ware vuurdoop: wanneer maak ik mijn eigen mening ondergeschikt aan die van een 

ander? Moet ik mijn ‘broer of zus’ in de gemeenschap accepteren zoals hij of zij is? Of help ik hem of 

haar door een gesprek over zijn/haar gedrag op gang te brengen? Wie heeft er nu iets te leren? Hij of 

ik? Zou ik het überhaupt aandurven om met haar hierover in gesprek te gaan?   

Er ontstonden hierdoor al snel hechte vriendschappen, maar het was soms ook wennen aan elkaar 

op persoonlijk vlak en aan elkaars opvattingen. En iedere avond zoveel mensen aan tafel! Lang niet 

iedereen is zo een groot “gezin” van thuis gewend! Marius en Annemieke mochten zo nu en dan 

“genieten” van dit mooie tafereel. Soms in de groep, of in een individueel gesprek. Maar vaak ook 

bewust met gepaste afstand, want de meeste dingen moeten zelf opgelost worden. In ieder geval 

zien we dit proces als een positief teken. Je kunt je afvragen of het wel een goed teken is als er 

nauwelijks beroering in huis is: zijn de levens dan nog wel genoeg met elkaar verbonden? 

De gemeenschap heeft –al dan niet in samenwerking met anderen- een aantal initiatieven genomen. 

Wij noemen er hier enkele: 

 Huisweekend 

De gemeenschap heeft zich voorgenomen ieder jaar één huisweekend te organiseren 

‘buitenshuis’. Een extra investering in onderlinge relaties en verdieping in het geloof. 

 Josephfeest 

Ter ere van St. Joseph  -patroonheilige van Het Josephhuis-  werd in het dichtstbijzijnde 

weekend van 19 maart, de feestdag van St. Joseph het ‘Josephfeest’ georganiseerd. Een 

gelegenheid om zowel gelovige als minder/niet gelovige vrienden kennis te laten maken met 

de gemeenschap. 

 Parochianen op de koffie 

Eén van de jongeren heeft namens de rest van de gemeenschap in het parochieblad een 

uitnodiging gedaan om parochianen uit te nodigen op de koffie ter kennismaking. 

Verschillende parochianen hebben hier gebruik van gemaakt. 

 Naar de Wereld Jongerendagen in Krakau 

In de zomer zijn vijf van de acht bewoners naar de Wereld Jongerendagen (WJD) geweest 

met het bisdom Haarlem-Amsterdam. Allen hadden zij een taak: bandlid (2x), begeleider, 

fotograaf en presentatrice. 

 XLT-avonden 

Na de WJD vroegen een aantal jongeren uit de parochie, Het Josephhuis en van Lifeteen aan 

de pastoor om met enige regelmaat in de kerk avonden te organiseren van gebed: met 
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aanbidding, lofprijzing, muziek en biechtgelegenheid. Inmiddels zijn deze avonden bekend 

onder de naam ‘XLT’. 

 Kerstdiner met het Willibrordus jongerencentrum 

Het Josephhuis is voornamelijk geïnspireerd door de gemeenschap in het Willibrordushuis te 

Den Haag. De jongerengemeenschappen kennen elkaar en hadden net zoals in 2015, in 2016 

een gezamenlijk kerstdiner. 

 Kerstcadeaus bezorgen bij prostituees 

Geïnspireerd door o.a. het jaar van barmhartigheid wilde één van de jongeren graag iets 

voor anderen doen dat haalbaar was. In samenwerking met iemand die daar ervaring in 

heeft is er gekozen (20) kerstcadeaus –in veel gevallen in combinatie met een goed gesprek- 

langs te brengen bij de prostituees die rondom het Begijnhof werken. 

 Pact van barmhartigheid 

Geïnspireerd door het jaar van barmhartigheid heeft de gemeenschap ervoor gekozen een 

zogenoemd ‘pact van barmhartigheid’ met elkaar te sluiten, gebaseerd op drie punten: 

1.  Je huisgenoten te zien door Gods ogen en hen hoger te plaatsen en meer te 

respecteren dan jezelf.  

2.  Je huisgenoten barmhartig dragen. Hen helpen, bemoedigen, ondersteunen en 

vergeven wanneer nodig.  

3. Met je huisgenoten te leven in het Licht. 

 

 
Foto: De huidige bewoners van het jongerencentrum in ‘Het Josephhuis 

Marius en Annemieke zijn op 10 april 2016 te gast geweest in het programma ‘Het geloofsgesprek’ 

dat op zondag wordt uitgezonden door de KRO op NPO2. Het geloofsgesprek is terug te kijken via de 

website van het Josephhuis: www.hetjosephhuis.nl . 

 

http://www.hetjosephhuis.nl/


 
10 

 

Viering 1 jarig bestaan Het Josephhuis 

 

Op 24 oktober is het bestuur aangesloten bij een gemeenschapsavond van het Josephhuis. Dit om 

het eenjarig bestaan te vieren. Hierbij heeft het bestuur een taart meegenomen om extra aandacht 

te geven aan dit mooie feit. De taart was speciaal bedrukt met de tekst 1 jaar! Als bestuur en 

jongeren hebben we de taart opgegeten. Het was een gezellige avond waarbij Edwin Groot als 

voorzitter een korte toespraak heeft gegeven. Hierbij heeft hij vooral aangegeven blij te zijn met het 

Josephhuis en de bewoners. De jongeren krijgen op deze wijze echt de kans om hun geloof te 

ontdekken en te delen. Door aanwezig te zijn bij de jongeren is te merken dat het een echte 

gemeenschap is. Ook het feit dat er in het eerste jaar nog geen bewoners wisselingen geweest zijn 

stemt tot vreugde. Het is geen doorgangshuis maar een plek waar jongeren zich thuis voelen. Dit is 

goed merkbaar wanneer je aansluit bij een gemeenschapsavond. De jongeren zijn er voor elkaar. 

 

 
Foto: Agnes en Marius met de speciale taart 
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Financiële zaken 
 

Het Josephhuis heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 10.344,06. Op 

financieel gebied is dit goed nieuws te noemen. 

Alle verwachte huurinkomsten zijn gerealiseerd en in totaal is er in 2016 voor € 4.965 aan donaties 

ontvangen. Hiervan bestaat een bedrag van € 1.500 uit een kwijtschelding van een deel van een 

openstaande lening.  

Het Josephhuis is hierdoor in staat om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.  Het 

Josephhuis is tevens in staat gebleken om een kleine reserve op te bouwen.   

In 2016 zijn er geen grote en onverwachte uitgaven noodzakelijk geweest. In 2016 is voor een bedrag 

van € 300 een voorziening getroffen voor (groot) onderhoud.  

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@hetjosephhuis.nl of voorzitter@hetjosephhuis.nl . 

 

 

 
 

  

mailto:secretaris@hetjosephhuis.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. Mede door hun bijdrage is het gelukt de huurbijdrage voor de 

jongeren zo toegankelijk mogelijk te houden. Er is wel contact geweest met fondsen en enkele 

fondsen zijn afgelopen jaar op bezoek geweest bij het Josephhuis om met eigen ogen het resultaat te 

zien. Afgelopen jaar heeft het bestuur geen verzoek voor donaties ingediend bij fondsen omdat er 

geen concrete vraag is geweest.  

Het Josephhuisbestuur werd aangenaam verrast door enkele particuliere donaties. Deze zijn gebruikt 

voor de aanschaf van praktische zaken zoals onder andere logeerbedden. Wij danken alle particuliere 

donateurs voor hun gift die heeft bijgedragen aan het voortzetten van ‘Het Josephhuis’.  
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Focus komende jaar 
 
De inwoners van het Josephhuis vormen met elkaar een gemeenschap. Nu al is bekend dat er 

komend jaar een verschuiving zal gaan plaatsvinden doordat er enkele bewoners gaan vertrekken. 

Dit betekent ook dat er voor het eerst nieuwe bewoners zullen komen en dit zal een andere 

dynamiek in de groep geven. Daarbij kunnen de huidige bewoners laten zien hoe ze omgaan met het 

leven in een katholieke woongemeenschap en de nieuwe bewoners kunnen weer met een andere 

kijk een andere dynamiek in de groep geven. Het komende jaar zal er dan ook vanuit de R.K. 

Instelling Het Josephhuis gewerkt worden aan het voortzetten van een stabiele leefgemeenschap. 

Daarbij zullen de jongeren de kans en de ruimte krijgen om met elkaar te groeien in geloof en liefde. 

Ook komend jaar zullen de jongeren worden uitgedaagd en gevraagd worden om zich in te zetten 

voor het Rijk Gods. 

Komend jaar wil het Josephhuis bestuur zich, met goedkeuring van het parochiebestuur, hard maken 

om de tuin van Het Josephhuis op te laten knappen. Momenteel is de volledige tuin beplant en is er 

een oude vijver aanwezig die verwijderd moet worden. Daarnaast moeten enkele bomen gesnoeid 

worden en andere aanpassingen gedaan worden. Voor dit doel is nog financiering nodig en komend 

jaar zal dan ook in het teken staan van het uitwerken van deze plannen, fondsen aan te schrijven en 

indien er budget is, de tuin te laten opknappen zodat deze kan voldoen als extra ontmoetingsplaats.  

 
 
 
 
 


