ST.-JOZEFVIERING 2021
Op 8 december 2020, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd
Maria, heeft paus Franciscus een apostolische brief gepubliceerd waarin hij een heel jaar
toewijdt aan de heilige Jozef.
Dit Jozefjaar loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021, omdat Jozef op 8 december
1870, precies 150 jaar geleden, werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele kerk.
Paus Franciscus noemt Jozef in zijn document Patris Corde specifiek een vader die geliefd is,
teder en liefhebbend , gehoorzaam, accepterend, creatief en moedig, een werkende vader en
een vader in de schaduw.
Jozef staat model voor geduld en hoop, twee eigenschappen die we goed kunnen gebruiken in
de huidige tijd.
Jozef staat daarnaast als pleegvader van Jezus model voor gehoorzaamheid, moed en
verantwoordelijkheid.
Jozef is behalve patroonheilige van de universele Kerk, ook de heilige van het geloof, van
vaders en echtgenoten, van het huisgezin en daarnaast van arbeiders en vele ambachten.
Omdat er dit jaar dus extra aandacht is voor St. Jozef en omdat onze St. Jozefkerk naar hem
genoemd is, heeft de locatieraad een prachtig beeld aangeschaft om St.-Jozef elk jaar een
maand lang te eren. De rest van het jaar zal hij een passende plek in onze kerk krijgen.
Omdat St. Jozef een eenvoudige timmerman uit Nazareth was hebben we hem omringd met
houtbewerkingsgereedschappen zoals een hamer, zaag, beitels, verschillende soorten schaven
en een kruishout.
Dit is een timmermansgereedschap waarmee een lijn evenwijdig aan de kant van het materiaal
gekrast kan worden. Misschien al een kleine verwijzing naar Jezus’ latere kruisdood.
Het was een prachtige viering, waarbij de vicaris het Jozefbeeld heeft ingezegend en
bewierookt.
Op de St.-Jozefdag wordt bij ons in de kerk ook de Jozefpenning uitgereikt aan parochianen
die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor onze
Jozefgemeenschap.
Dit jaar hebben wij als locatieraad gemeend dat dhr. Johan Berends deze penning meer dan
verdiend heeft. Hij is al meer dan vijftig jaar lid van ons dames- en herenkoor St. Jozef.
Daarvoor was hij ook al flink aantal jaren lid van het toenmalige jongenskoor.
Ook heeft hij samen met onze dirigent, dhr. B. Hulshof, als cantor steeds de voorzang voor
zijn rekening genomen.
Helaas kon dhr. Berends deze onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst nemen, omdat hij
ernstig ziek is. Vanaf deze plaats wensen wij hem alle goeds toe.
De vicaris zal hem de penning op een later tijdstip uitreiken.
Vanwege alle beperkingen kon er maar een beperkt aantal, parochianen deelnemen aan deze
viering, maar we bidden en hopen dat dit het komende jaar anders zal zijn.
In overleg met de vicaris hebben we dan ook besloten om in het vervolg elk jaar, op 19 maart,
St. Jozef te gedenken in onze eigen St. Jozefkerk.
Locatieraad St. Jozef.
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