
1 
 

Stichting Sint Jozef 

• Contactgegevens 

• Bestuur 

• Doelstelling 

• Bron van inkomsten 

• Besteding van inkomsten 

• Beleidsplan 

• Beloningsbeleid 

• Verslag activiteiten 

• Financiële verantwoording 

 

 

Stichting Sint Jozef 

De Stichting Sint Jozef, gevestigd te Gerwen, gemeente Nuenen c.a., is een ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling), die als juridische rechtspersoon namens de 

Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland handelt. 

Contactgegevens 

Adres Heuvel 23, 5674 RR Nuenen 

Telefoon +31 (0) 40 283 4505 

E-mail info@stpiusx.nl 

ANBI RSIN nummer 812786403 

Bank IBAN NL11 INGB 0003 9907 90 
 BIC INGBNL2A 

KvK 41077086 

Fiscaal nummer 812786403 

 

Bestuur 

Voorzitter Mgr. B.M. Fellay, gevestigd te Menzingen (CH) 

Secretaris/penningmeester De heer P.N. van den Nouwland, gevestigd te 

Aerdenhout (NL) 

Bestuursleden Eerwaarde C.B.F.M. de Beer, gevestigd te Nuenen 

(NL) 

 

 
Te Nuenen wordt het bestuur vertegenwoordigd door eerwaarde C.B.F.M. de Beer. 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=54
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=56
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=58
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=57
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=62
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=59
https://web.archive.org/web/20151019131031/http:/www.stpiusx.nl/index.php?id=63
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Stichting Sint Jozef 

Doelstelling 

Het beleidsdoel van de Stichting Sint Jozef is de instandhouding en bevordering van de 

katholieke geloofstraditie in al haar pastorale, religieuze en culturele dimensies. 

 

Bron van inkomsten 

De Stichting Sint Jozef haalt zijn inkomsten uit collectes gedurende kerkdiensten, giften of donaties 

door weldoeners, erfenissen of nalatenschappen. 

 

Besteding van inkomsten 

De inkomsten worden aangewend voor de uitvoering van de in het Beleidsplan genoemde 

beleidslijnen, voor het levensonderhoud van de priesters en de onkosten ten behoeve van de 

zielzorg. 

 

Beleidsplan 

Voor het beleidsjaar zijn daarvoor de volgende beleidslijnen uitgezet. 

Beleidslijn 1: onderhoud en zorg van het onroerende goed 

De Stichting Sint Jozef heeft drie objecten van onroerend goed onder haar beheer: 

1. het middeleeuwse kerkgebouw in Brabants-Gotische stijl te Gerwen. Dit gebouw 

valt onder monumentenzorg. Samen met Monumentenwacht wordt er een 

onderhouds- en restauratieplan voor dit bouwwerk opgesteld. 

2. de priorij te Gerwen. Dit is een betrekkelijk nieuw gebouw dat onderhoud vergt 

zoals elk gebouw. De tuin rondom kerkgebouw en priorij wordt onderhouden door 

parochianen-vrijwilligers. 

3. het kerkgebouw te Leiden. Dit is een modern kerkgebouw met in de 

bovenverdieping een kerkruimte en in de overige lager gelegen ruimten bevinden 

zich de serviceruimten, waaronder ook kamers voor verblijf van de priesters. 

Beleidslijn 2: pastorale en religieuze zorg 

De twee beschikbare priesters staan voor de taak in een diasporagebied dat bijna heel 

Nederland omvat, hun zielzorg uit te oefenen vanuit twee centra, namelijk die te Gerwen 

en die te Leiden. Onder deze zielzorg vallen huisbezoek, ziekenbezoek, 

stervensbegeleiding, toediening van de sacramenten en godsdienstlessen. Daarnaast zijn 

er de wekelijks terugkerende vieringen in H. Lof en H. Mis. 

Beleidslijn 3: evenementen 
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Vanuit het centrum te Gerwen worden zowel landelijke als regionale als plaatselijke 

evenementen opgezet. 

1. de jaarlijkse Sacramentsprocessie, steeds begin juni. Deze processie trekt door 

het dorp Gerwen en trekt deelnemers vanuit het hele land, vooral de parochianen 

van Leiden. De toeschouwers komen uit de regio: Nuenen, Eindhoven, Helmond, 

Gemert, Laarbeek. Via persberichten, affiches en vlaggen wordt aan deze 

Sacramentsprocessie bekendheid gegeven. 

2. de jaarlijkse Kerkendag van Peelland van de regio Eindhoven (was SRE). Samen 

met de regionale heemkundekringen wordt er een fietstocht uitgezet langs 

middeleeuwse torens en kerken. Het centrum Gerwen zorgt voor de opvang van 

ca 100 bezoekers met brochures over de Gotische kerk, een rondleiding langs het 

exterieur en interieur, de beklimming van de toren en een tentoonstelling in de 

priorij. De gezamenlijke heemkundekringen zorgen voor een website, een 

routekaart, een folder en persberichten. 

3. de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Goede Week en in de Paasweek van de 

Lijkwade van Turijn. Dat is een fototentoonstelling, enkele in 3D. De bevolking 

wordt via persberichten en radio / tv-journaal hierop attent gemaakt. 

4. de jaarlijkse kerststal bij Kerstmis. Deze beeldengroep wordt breed opgebouwd en 

uitgestald in de Kersttijd. De bevolking wordt via persberichten en radio / tv-

journaal hierop attent gemaakt. 

5. het toeristische bezoek van het kerkgebouw, dat het oudste monument is van de 

Brabantse Gotiek in de gemeente Nuenen, dat via het gemeentelijke 

toerismebeleid, de ANWB en VVV bekendheid geniet. 

Beleidslijn 4: publicaties 

Vanuit de priorij te Gerwen in samenwerking met het Vlaamse gebied wordt er een gratis 

tweemaandelijks tijdschrift ‘Informatieblad’ uitgegeven met religieus en kerkelijk nieuws 

en achtergrond, en verder nieuws en achtergrond van de Priesterbroederschap St. Pius 

X. Vanuit de priorij te Gerwen wordt maandelijks het gratis St.-Clemensblaadje 

uitgegeven met religieuze meditaties en activiteiten van de komende maand. Vanuit de 

priorij te Gerwen wordt wekelijks een persbericht uitgebracht voor de media in de regio 

Eindhoven, Nuenen, Helmond, Laarbeek en Gemert over de komende weekactiviteiten, 

vooral over de kerkdiensten. Naast deze periodieke uitgaven zijn er brochures en folders 

over diverse evenementen en onderwerpen, zoals over de Priesterbroederschap St. Pius 

X, over de Kerkenroute in Peelland, over de oude St.-Clemenskerk en over de 

Eucharistische Kruistocht. 

Beleidslijn 5: zorg voor de jeugd 

De jeugd krijgt extra zorg in diverse activiteiten en evenementen. 

1. de wekelijkse godsdienstlessen, behalve in de vakantieperioden. 

2. het jaarlijkse kamp, voor jongens en meisjes apart, doorgaans ergens in 

Vlaanderen. 

3. de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen een Nederlands en een Vlaams team, bij 

voldoende belangstelling. 

4. aparte jeugddeelname in de jaarlijkse Sacramentsprocessie. 

5. Periodieke samenkomst voor het Jong Katholiek Initiatief (JKI) of de 

Kruisvaarders. 
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Stichting Sint Jozef 

Beloningsbeleid 

 

Noch de priesters noch de vrijwilligers kennen enige vorm van vast salaris, uurloon, gage 

of wat dan ook. Wel kunnen vrijwilligers gebruik maken van mogelijkheden die de nieuwe 

Geschenkenwet hun biedt. Het levensonderhoud van de priesters en de onkosten van 

zielzorg worden vergoed. Daarvoor wordt jaarlijks een financiële verantwoording 

afgelegd. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

Er zijn groepen en personen als vrijwilligers actief voor de beide paraparochies in Gerwen 

en Leiden. 

Zorg voor de tuin en kerkomgeving 

Vrijwilligers verzorgen de tuinen rondom kerkgebouwen en priorij. Dit omvat: maaien, 

snoeien, planten, verpoten, opruimen. Het uiteindelijke doel van hun activiteiten is, dat 

de omgeving van kerk en priorij er netjes bij ligt. 

Bij feestelijkheden is er een party in de tuin. Vrijwilligers zorgen dan voor de opbouw en 

plaatsing van tafels en stoelen; zij ruimen deze na afloop ook weer op. 

Zorg voor publiciteit en publicaties 

Enkele vrijwilligers werken voor de public relations bij de evenementen, voor de media, 

zij vertalen en bewerken teksten voor het Informatieblad en het St.-Clemensblaadje. 

Zorg voor de liturgie 

Vrijwilligers treden op als misdienaars en acolieten bij de gewone dagelijkse H. Mis, bij 

het H. Lof en de zondagse Hoogmis, bij bijzondere vieringen zoals huwelijksinzegeningen 

en begrafenissen en bij evenementen zoals de Sacramentsprocessie. Een van de 

vrijwilligers heeft de taak van koster op zich genomen. Ook vrijwilligers verzorgen de 

liturgische gezangen in koor en orgel. 

Zorg voor gebouwen 

Vrijwilligers zorgen voor de kerkschoonmaak en de schoonmaak van de priorij. 

Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en reparatie van het onroerende goed, zover zij 

dat kunnen. In Leiden heeft een vrijwillige bouw- en onderhoudsploeg de protestante 

kerk omgebouwd tot een katholieke kerk geschikt voor de traditionele eredienst. 

Zielzorg 

De priesters verzorgen de zielzorg in de kerken, aan de priorijen en erbuiten. Zij gaan op 

bezoek in bijna het gehele land naar gelovigen voor huisbezoek, ziekenbezoek en 
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stervensbegeleiding. Zij brengen de H. Communie rond en, waar nodig, dienen zij de 

Laatste Sacramenten der Stervende toe. 

Stichting Sint Jozef 

Financiële verantwoording 

Over de financiële gang van zaken wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de 

overste van het district Benelux. Eens per jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door 

de penningmeester/econoom van het generalaat van de Priesterbroederschap St. Pius X 

te Menzingen. 

De financiële stand van zaken wordt maandelijks via het St.-Clemensblaadje 

gepubliceerd. Een publicatieverslag van de jaarvergadering wordt jaarlijks op de website 

geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 


