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JAAROVERZICHT 2016 
 
 

Kerstmis en de jaarwisseling zijn bij uitstek momenten om terug te kijken en 
vooruit te kijken. In dit boekje worden een aantal bijzondere gebeurtenissen uit 
het afgelopen jaar van de Sint Josephkerk voor u samengevat. 
 
De geloofsgemeenschap van de Sint Josephkerk wil aanbidden, dienen en 

evangeliseren midden in de samenleving, tussen de mensen, in navolging van 

onze Paus Franciscus. Zo is de Sint Josephkerk al vele jaren een kerk die er toe 
doet.  
 

2016: RESTAURATIE IN VOLLE GANG ! 
 
De restauratie van onze kerk met alles wat daarbij komt kijken is een 
belangrijke rode draad geweest door heel het jaar 2016. Op allerlei gebieden 
hebben wij gemerkt dat er wordt gebouwd en getimmerd. Zo verschenen in 

maart de eerste steigers rond het gebouw. Een toegangsdeur werd tijdelijk 
afgesloten, het orgel werd ingepakt en tijdelijk buiten gebruik gesteld, het 
parkeerterrein werd volgezet met bouwketen en bouwmateriaal, in de loop van 

het jaar verschenen er steigers aan 
de binnenkant van de kerk en 
gedurende heel veel doordeweekse 
dagen liepen er bouwvakkers in en 

uit het gebouw, vonden er 
bouwvergaderingen plaats en was 
er extra inspanning nodig om de 
kerk iedere zondag weer in orde te 
hebben voor de 
Eucharistievieringen. 

 
Dit alles heeft niet alleen extra 

inzet gevraagd, er is ook een 
beroep gedaan op de flexibiliteit en 
het aanpassingsvermogen van 
parochianen, vrijwilligers en 
werkgroepen. De pastoor en de 

beheercommissie hebben grote 
waardering voor de wijze waarop 
de Josephgemeenschap al deze 
ongemakken heeft gedragen.  
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RESTAURATIE: OVERIGE ACTIVITEITEN 
 

Uiteraard is de Josephgemeenschap ook in 2016 gewoon doorgegaan met haar 
maandelijks gebed tot de goede Sint Jozef waarbij nadrukkelijk voor een goed 
verloop van de restauratie is gebeden. En ook in 2017 blijven we daar mee 

doorgaan. 
 
Het afgelopen jaar stond daarnaast in het teken van 
geld- en fondsenwerving. In het voorjaar 
organiseerde de geldwerfcommissie van de 
Josephkerk een zeer geslaagd sponsordiner en een 

sponsorfeestavond. Beide avonden hebben een groot 
bedrag voor de restauratie opgeleverd. De 
sponsorfeestavond vond plaats in Zorgcentrum 

Roomburgh. Een mooie voordracht van Leo Fijen, 
een miniconcert van ‘The Antonio Brass’ en een 
loterij met een goed gevulde prijzentafel zorgde er 
voor dat de zaal helemaal vol zat. Beide avonden 

zijn ook positief geweest voor de 
gemeenschapsvorming in de Sint Josephkerk. 
 
In het voorjaar van 2016 zijn zo’n 1000 flessen wijn van goede kwaliteit 
ingekocht en voorzien van een mooi Sint Josephetiket. Deze partij is nu 
nagenoeg uitverkocht. Over de kwaliteit van deze wijn hebben we veel 
positieve reacties gehad. Er zijn er nog een klein aantal te koop. In de zomer 

verkocht de Josephkerk weer trappistenbier op het Leids bierfestival en in het 
najaar zijn er Sint Joseph theelepeltjes verkocht in combinatie met een 
financiële actie. Veel Josephparochianen hebben in 2016 extra giften gedaan. 

Daar willen wij u hartelijk voor bedanken. Al deze 
activiteiten hebben er toe geleid dat we op de 
goede weg zijn met betrekking tot de financiering 

van de restauratie. Op de barometer achter in de 
kerk kunt u zien hoeveel er nog benodigd is.  
 
Ook is in 2016 aandacht besteed aan de 
informatievoorziening en aan de PR rondom de 
restauratie. In januari en maart verschenen er in 

diverse kranten en media artikelen over de 

restauratie. Tevens zijn in die periode alle 
bewoners in de wijk rondom de kerk 
geïnformeerd. In september verscheen tenslotte 
de Restauratiekrant. Een bijzondere 
Josephpublicatie waarin overzichtelijk alle 
aspecten van de restauratie werden toegelicht. In 
2017 zal een nieuwe editie van de 

Restauratiekrant worden uitgegeven. 
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2016: JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
 

De Sint Josephkerk heeft op velerlei gebied aandacht besteed aan het Jaar van 
Barmhartigheid dat Paus Franciscus had aangekondigd voor het kerkelijk jaar 
2016. Tijdens preken werd er aandacht aan besteed, tijdens catecheseavonden, 

tijdens de bedevaart die werd georganiseerd en tijdens de avonden van 
barmhartigheid die voorafgaand aan de hoogfeesten van Pasen en Kerstmis 
werden gehouden. Daarnaast nam de Josephkerk deel aan de ‘Week van 
Barmhartigheid’. Hierbij werd er heel concreet invulling gegeven aan het jaar 
van barmhartigheid door de 
mouwen op te stropen en met 

barmhartigheid aan de slag te 
gaan op plekken waar dat 
nodig is. Concreet laten zien 

dat de kerk omziet naar de 
noden in de wereld. Een week 
waarin de zeven werken van 
barmhartigheid en 

vrijwilligerswerk centraal 
stond. De week was een 
gezamenlijk initiatief van de 
Lodewijkkerk, de Josephkerk 
en de Petruskerk. Vanuit de 
Josephgemeenschap hebben 
vele vrijwilligers meegedaan aan één van de vele activiteiten in die week. Het 

verzorgen van graven op het kerkhof, bingoën met senioren in een 
verzorgingshuis en helpen bij de voedselbank waren slechts enkelen van de 
vele ‘handen uit de mouwen’ activiteiten in die week. In 2017 krijgt deze Week 
van de Barmhartigheid een vervolg. 
  
 

Dubbel aantal Poolse en Eritreese vieringen 
 
De Josephkerk is een veel gebruikt kerkgebouw. Al vele jaren maken drie 

geloofsgemeenschappen van het kerkgebouw gebruik. In 2016 zijn het aantal 
vieringen van zowel de Poolse als de Eritreese geloofsgemeenschappen 
verdubbeld. Iedere zaterdagochtend is er nu een Eritreese viering en iedere 

zondagmiddag om 17:00 uur is er een Eucharistieviering in de Poolse taal. Vele 
honderden gelovigen zijn bij deze vieringen aanwezig. Als je de vele vieringen 
en de overige activiteiten van de Josephgemeenschap, zowel het weekend als 

op doordeweekse avonden, daarbij optelt dan kom je tot de conclusie dat de 
Josephkerk een kerkgebouw is dat vol leven zit. De kerk wordt intensief 
gebruikt. Soms vinden er op één avond drie of vier verschillende activiteiten 
tegelijkertijd plaats. De Sint Josephkerk is hiermee niet meer weg te denken uit 
de wijk en de parochie. 
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“Tocht met het Kruis lijkt steeds populairder 
te worden in Leiden” 

 
Zo luidde de kop van een artikel in 
het Leidsch Dagblad over de 
gebedstocht door de stad met het 
houten kruis op Goede Vrijdag waar 

parochianen van de Sint Josephkerk 
al jaren aan mee doen. Het artikel 
verscheen samen met een mooie 
foto in de krant van paaszaterdag 
2016. Het artikel beschreef de 
groeiende deelname aan de 

gebedstocht op een respectvolle 

manier. 

 
SINT JOSEPHKOOR 40 JAAR JONG !! 

 

In 2016 vierde het Sint Josephkoor 
haar 40 jarig bestaan. Tijdens een 
plechtige Eucharistieviering werd 
aandacht besteed aan dit heuglijke 
feit. Na afloop hiervan vierde het 
zangkoor dit feest met een 

feestelijke lunch in de Sint 

Josephzaal in aanwezigheid van de 
pastoor, de diaken en een aantal 
oud leden. Het Sint Josephkoor 
bestaat uit enthousiaste mannen en 
vrouwen en zingen een paar keer 

per maand bij de wekelijkse Eucharistievieringen. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit Nederlandstalige liederen aangevuld met de vaste gezangen 

van de liturgie. Ook zingt het koor bij rouw- en trouwdiensten. Het koor wil 
graag groter worden en nodigt enthousiastelingen uit om eens een keer mee te 
komen zingen. Muzikale voorkennis is wenselijk maar niet vereist. Het koor 

repeteert op woensdagavond. Meer informatie bij Ton Cremers via 
a.w.cremers@casema.nl.  
 

Gemeenschapsopbouw 
 
De Sint Josephkerk staat bekend als een kerk met een laagdrempelig ‘klimaat’. 

Nieuwkomers worden snel opgenomen in de gemeenschap en daar zijn we erg 
dankbaar voor. Een mooi voorbeeld hiervan is het wekelijkse koffiedrinken na 
de Heilige Mis waarbij de Josephkerk vele tientallen kerkbezoekers verwelkomt. 

 

 

mailto:a.w.cremers@casema.nl
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Nieuwe media: De Sint Josephkerk doet mee.  
 

Sinds 2016 is de Josephkerk actief begonnen zich te 
manifesteren op de nieuwe media. De website van 
onze kerk wordt sindsdien wekelijks actueel 

gehouden. En wist u dat de Sint Josephkerk sinds 
2016 een Facebookaccount en een Twitteraccount 
heeft? Wordt volger of vriend en u blijft op de hoogte 
van alle belangrijke gebeurtenissen in de Sint 
Josephkerk. Hieronder staan de gegevens.  
 

Nieuwsberichten en bijzondere activiteiten worden 
niet meer alleen in de kranten of in Rondom de 
Kerk geplaatst. Sinds 2016 worden ook diverse 

kerkelijke websites, nieuwswebsites, en 
evenementenwebsites geïnformeerd. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad 
dat we bij de Sacramentsprocessie in juni van dit jaar deelnemers uit 
Barendrecht mochten verwelkomen die via deze kanalen op de hoogte waren 

gekomen van de activiteiten van de Josephkerk. 
 
In het najaar van 2016 werd duidelijk dat de Sint Josephkerk op 
meer dan 100 verschillende websites een plaatsje heeft (gehad). 
Mooi om te melden is ook dat de Sint Josephkerk een eigen 
Wikipediapagina heeft. Een goed stukje PR.  
 

Website:  www.stjosephleiden.nl 
 

Facebook: www.facebook.com/stjosephleiden/ 
 

Twitter:  twitter.com/OLVHmlvrtStJsph 
 
 

Bedevaart: Gods volk onderweg 
 
Een bus vol pelgrims vertrok op 16 juni 2016 naar de Sint Gummaruskerk in 

het Brabantse Steenbergen. Na een inspirerende rondleiding en de Heilige Mis 
werd vertrokken naar de Sint Lidwinabasiliek in Schiedam. In het kader van het 

Jaar van Barmhartigheid was de toegangsdeur van deze basiliek door Bisschop 
Van den Hende aangewezen als Heilige Deur. Uiteraard werd de inwendige 
mens niet vergeten. Een smakelijke avondmaaltijd met uitzicht op de haven 
sloot deze inspirerende dag af. 
 

Parochianen van de Joseph reisden in 2016 door stad en land op weg naar 
bijzondere plaatsen van aanbidding en van devotie. Josephparochianen gingen 
mee op bedevaart naar Kevelaer, Heiloo en Banneux. Tenslotte sloten 
Josephparochianen zich aan bij de Stille Omgang.  

 

 

 

http://www.stjosephleiden.nl/
http://www.facebook.com/stjosephleiden/
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Catechese voor jong en oud 
 

Wat hebben middeleeuwse theologen, Teresia van Avila, de Katholieke 
reformatie en de liturgie van de Goede Week met elkaar gemeen? Het waren 
allemaal onderwerpen die in 2016 in de Sint Josephkerk aan bod kwamen 

tijdens de catechese-avonden. De bijeenkomsten werden gehouden op 
doordeweekse avonden en waren goed bezet. Aan kinderen wordt er al vele 
jaren de Catechese van De Goede Herder aangeboden Ook in 2016 was dat 
weer het geval. Er zijn twee groepen voor verschillende leeftijdscategorieën. 
Meer informatie via www.cathechesegoedeherder.nl  
 

Dienstbaar zijn: Haïti, diaconie, MOV 
 

In 2016 werd Haïti getroffen 

door een verwoestende 
orkaan. Grote delen van het 
eiland zijn zwaar beschadigd 
geraakt. Zo ook de Sint 
Josephparochie in het plaatsje 
Carcasse. De kerk daar is veel 

meer dan alleen een 
Godshuis. Vanuit de kerk 
wordt zorg, woonruimte en 
onderwijs georganiseerd. De 
Leidse Sint Josephkerk heeft 

al vele jaren een warme 
parochieband met de Sint 

Josephparochie in Carcasse. 
 

De Sint Josephparochie in Carcasse op Haïti in betere tijden. 

 
Onmiddellijk na de orkaan werd er in de Leidse Sint Josephkerk een extra 
inzameling gehouden dat een mooi bedrag heeft opgeleverd. Daarnaast werd er 
in de zomer een koopjesmarkt en in het najaar een verkoop uit een 
nalatenschap en een brunch georganiseerd voor Haïti. 

 
Naast alle ‘normale’ acties voor de noden in de wereld is er in 2016 op verzoek 

van Bisschop Van den Hende speciaal een inzameling gehouden voor de noden 
in Syrië. De Josephkerk heeft hier aan meegedaan. Dit leverde een mooi 
bedrag op. Veel dank voor uw gulle gaven. 
 

In 2016 zijn met een aantal vrijwilligers de eerste plannen gesmeed voor een 
nieuwe opzet voor het afleggen van huisbezoeken aan zieke en aan huis 
gebonden parochianen. Naar mensen toegaan, luisteren, met mensen praten, 
bidden en zo lief en leed met elkaar en met God delen is een bijzondere daad 
van dienstbaarheid. Vaak onzichtbaar maar zeer waardevol.  

 

http://www.cathechesegoedeherder.nl/
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Sint Joseph Service Center 
 

Het is een goede gewoonte om in de tweede helft van januari in heel Nederland 
aandacht te besteden aan de ‘gewone’ exploitatie van de kerken. Kerkgangers 
buigen zich in die periode over de financiële bijdrage die zij bereid zijn te geven 

voor het draaiend houden van hun kerk. Deze landelijke actie heet ‘Kerkbalans’ 
en de Josephkerk doet daar ook ieder jaar aan mee. In 2016 werd er in de 
Josephkerk een nieuw initiatief opgestart: Het Sint Joseph Service Center. 
Gedurende twee zondagen werd de pastoriezaal omgebouwd tot service 
centrum waar parochianen met alle mogelijke vormen van financiële bijdragen 
terecht konden. Wilde men contant iets geven, dan kon dat. Wilde men 

internetbankieren, dan kon dat ook. Wilde men een machtiging ondertekenen, 
een financieel adviesgesprek voeren of een afspraak maken hierover dan kon 
dat ook. De kerk zorgde hierbij voor koffie met gebak. In 2017 krijgt dit 

initiatief een vervolg. En ook nu weer wordt er iets origineels bedacht. Houdt de 
nieuwsberichten in de gaten. 
 

Kerststalbezichtiging: ruim 550 bezoekers 
 
In de kersttijd van 2015 is de 

Josephkerk twee dagen open 
geweest voor bezichtiging van de 
prachtige kerststal. Een ruwe 
schatting heeft opgeleverd dat in 
die twee dagen ruim 550 

bezoekers langs zijn geweest om 
de stal te bewonderen, inclusief 

Unity TV, de lokale TV zender 
voor Leiden en omgeving. Veel 
dank voor de bouwers en de 
vrijwilligers. De kerststal is iets 
om trots op te zijn. Een echte 
publiekstrekker tijdens de 
kerstdagen. Wist u dat er met de bezoekers soms interessante gesprekken 

ontstaan over kerk en geloof? En wist u dat er tijdens de bezichtiging ook een 
kinderprogramma is? Kom op 2e en 3e kerstdag gerust eens kijken. Het is de 
moeite echt waard. 

 

Aandacht voor jong en oud 
 
De Josephkerk en de Katholieke Bond van Ouderen organiseren al jaren 
speciale bijeenkomsten met ouderen. Ook in 2016 was dat weer vier keer het 
geval. Bij deze bijeenkomsten wordt de Eucharistie gevierd, wordt speciaal voor 

ouderen gebeden, wordt soms de ziekenzalving toegediend en wordt er 
uiteraard na afloop ook veel koffie gedronken en gezellig gekletst. 

 



 8 

De Josephkerk is ook voor andere categorieën van jongeren een plek van 
bemoediging en enthousiasme. Het misdienaarskorps is daar zo’n voorbeeld 

van. In 2016 is het aantal misdienaars wederom toegenomen. Op dit moment 

heeft de Josephkerk maar liefst 24 misdienaars in alle leeftijdscategorieën. Een 
aantal van hen zijn al meer dan tien jaar misdienaar. Een aantal is inmiddels 
ook op andere terreinen actief binnen de parochie. Zo zijn sommigen lid van de 
JP2 jongerengroep. Anderen helpen met het schenken van koffie en thee bij 
parochiële activiteiten of helpen mee met het bouwen van de kerststal of 
helpen mee met de Sint Josephkraam op het Leids bierfestival. In de zomer van 

2016 hebben een aantal misdienaars van de Josephkerk deelgenomen aan de 
Wereld Jongerendagen in Krakau. Een jongerenevenement dat zijn gelijke in de 
wereld niet kent. Meer dan een miljoen katholieke jongeren uit heel de wereld 
kwamen samen voor ontmoeting met God, met de paus en met elkaar.  
 

 

De Alpha cursus: 
al vele jaren succesvol. 
 
Vrijwilligers van de Josephkerk helpen al jaren 
mee bij de organisatie van de Alpha-cursussen 

die er in Leiden gegeven worden. De Alpha-
cursus is een cursus waarbij de deelnemers op 
een informele en vrijblijvende manier het 
Christelijk geloof leren kennen. Bij uitstek 
geschikt voor mensen die eens wat meer van 

het geloof willen leren of voor mensen die het 
Christelijk geloof willen herontdekken. In de afgelopen 10 jaar dat de cursus nu 

gegeven wordt heeft een groot aantal deelnemers aan de cursus deelgenomen. 
Ook in 2016 was dat weer het geval. Sommigen zijn na de cursus verder 
gegaan op het spoor van Jezus en hebben zich laten dopen. Een aantal daarvan 
ontmoet u wekelijks in de Josephkerk. Heeft u ook interesse? Neem dan contact 
op met de pastoor of kijk op www.rk-alphacentrum.nl. 
 
 

Nieuw initiatief: De Vrienden van Sint Joseph 
 

In 2016 is een nieuw initiatief opgestart: De Vrienden van Sint Joseph. Dit is 
niet een wervingsgroep voor financiële ondersteuning, maar een weg van 
geloofsverdieping door een speciale devotie tot Sint Joseph. Jaarlijks, 
maandelijks, wekelijks en dagelijks doen de vrienden van Sint Joseph iets ter 
ere van Sint Jozef. Een kerk restaureren mag nooit zonder vernieuwing van het 
geloofsleven in en rond dat gebouw, zo is de gedachte. Daarnaast heeft Sint 
Jozef ons zo trouw geholpen op allerlei gebied, dat het goed is de devotie tot 

deze grote heilige te intensiveren. Als u interesse heeft kunt u ook Vriend van 
Sint Joseph worden. Meer informatie bij de pastoor. 

 

http://www.rk-alphacentrum.nl/
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De Josephkerk: kerk van vele vrijwilligers ! 
 

In 2016 hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld voor 
de vele taken die er gedaan worden in de Josephkerk. 
Zo zijn er nieuwe vrijwilligers gekomen bij het 

opbouwen van de kerststal, de administratie van de 
misintenties, de koffiegroep enz. Dat is een goed 
teken. Een deel van de nieuwe vrijwilligers heeft zich 
gemeld naar aanleiding van het ‘vacaturebord’ dat in 
het kerkportaal was geplaatst. De Sint Josephkerk is 
erg dankbaar voor alle actieve en betrokken 

vrijwilligers. Zonder hen kan de Josephkerk niet 
bestaan. Wilt u blijven bidden voor alle vrijwilligers? 
 

Vacature 
 

De Sint Josephkerk is een enthousiaste RK geloofsgemeenschap in 
Leiden. De gemeenschap is vitaal en toekomstvast. In 2017 zal een grote 

restauratie van het kerkgebouw worden afgerond. Hierna zal zij nog vele 
jaren haar taak als baken van geloof in Leiden blijven vervullen. 

 

Vanaf begin 2017 zijn wij op zoek naar: 
 

Enthousiaste vrijwilligers 
 

die met hun inzet en enthousiasme de gemeenschap nog bloeiender, 

krachtiger en vitaler willen maken. 
 

Op velerlei terreinen zijn uw talenten welkom: zang, koffie schenken, 
ledenadministratie, zalenverhuur, klusjes doen, interieurverzorging enz. 
 

Meer informatie: Annelies Cremers via annelies.cremers@gmail.com of 
via telefoonnummer 071-5210530 
 

 
 

Vooruitblik 2017 
 

Van 16 februari tot en met 26 maart 2017 zal er een unieke tentoonstelling 

over de Lijkwade van Turijn plaatsvinden in de Sint Josephkerk: elke zaterdag 
en zondag van 14.00 - 16.00 uur. De Lijkwade is een grafdoek met een 
afbeelding van een gekruisigde man. Is dit Jezus? Extra bezoekers, 
rondleidingen en veel media-aandacht zullen hierbij komen kijken.  
 
Noteer verder in uw agenda: 26 maart 2017. Een feestelijke Eucharistieviering 
waarin onze bisschop Mgr. J. van den Hende de restauratie zal afsluiten. Na 

afloop volgt een feestelijke bijeenkomst met een hapje en een drankje. 

 

mailto:annelies.cremers@gmail.com


 10 

Help de Josephkerk uit de steigers ! 
 
De Sint Josephkerk is een kerk die er toe doet. Een kerk die bruist van de 
activiteit en die van grote waarde is voor het geloofs- en gemeenschapsleven in 

Leiden. Dit alles heeft u in dit jaarverslag kunnen lezen. De kerk is belangrijk 
voor de Leidse samenleving. Dat mag niet worden onderschat. De Sint 
Josephkerk wil deze rol nog lang blijven vervullen. Daar is geld voor nodig. De 
activiteiten kosten geld maar ook de renovatie en het onderhoud van het 
kerkgebouw kosten veel geld. Daarom doet de Sint Joseph kerkgemeenschap 
een beroep op u. De Josephkerk is het waard om nog tot in lengte van jaren 

haar belangrijke werk te doen!  
 
Zeker nu wij aan het restaureren zijn hopen wij op uw financiële steun. Gebruik 
de hiernaast afgedrukte machtigingskaart om een gift of donatie te doen. Knip 

deze uit, stop hem in een envelop en stuur deze op naar de kerk of deponeer 
hem in de collecteschaal.  
 

Wilt u éénmalig zelf een bedrag overmaken zonder machtiging? Dat kan ook. 
Op de achterzijde vindt u het bankrekeningnummer. 
 
Denkt u er wel eens over na om de Josephkerk op een andere manier te 
ondersteunen? Bijvoorbeeld in de vorm van een schenking of in de vorm van 
een legaat bij uw nalatenschap? Bel of mail gerust de pastoor, dan neemt hij 
snel contact met u op voor een afspraak 
 

 

Contactgegevens 
 
Alle contactgegevens over de Sint Josephkerk en de vaste mistijden vindt u op 
de achterzijde van dit jaarverslag. 
 
 

Samengevat 
 

Voor de Sint Josephkerk was het jaar 2016 een actief en enerverend jaar waar 

we met dankbaarheid op terugkijken. Vol goede moed en onder de zegen van 

de goede Sint Jozef gaan we het jaar 2017 in. Het jaar van de afronding van de 
restauratie. Doet u weer met ons mee? Bij voorbaat een van harte: dank u wel.  
 

Een Zalig Kerstfeest 

en een gezegend 2017 toegewenst. 
 

Kees van Hees, voorzitter beheercommissie 
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Ja, Ik steun de Sint Josephkerk 
 
 
Ik machtig het RK kerkbestuur van de parochiekern OLV Hemelvaart en Sint 
Joseph om 
 
 

 maandelijks tot wederopzegging  éénmalig 

 
 

 € 5,=  € 10,=  € 15,=  € 25,=  € 50,= 

 

 € ……..   (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 

 
 
van mijn bankrekening af te schrijven ten behoeve van de ondersteuning van 
de Sint Josephkerk en haar activiteiten. 

 
 
Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Adres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

Postcode en woonplaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Telefoon: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
E-mailadres: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
Bankrekening (IBAN): .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

 
Datum: .  .  .  .  .  .  .  .  . Handtekening:  
 
 
 

 
Deze bladzijde volledig invullen, vervolgens uitknippen en opsturen naar: 

 
Parochiekern OLV Hemelvaart en Sint Joseph 
Herensingel 3 
2316 JS Leiden 
 
U kunt deze bladzijde ook in de collecteschaal deponeren. 
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Parochiekern OLV Hemelvaart en Sint Joseph: 

Herensingel 3 
2316 JS Leiden 

071 - 5130700 
www.stjosephleiden.nl 

 
Bank: NL57 INGB 0000 602334 

t.n.v. HHPP Par.Kern OLV Hemelvaart en St. Joseph 

 

 
Eerstaanspreekbare: 
Pastoor J.H. Smith 

071-5130700 

jhsmithpr@gmail.com 

 

 
Diaken: 

G.J. Clavel 
071-5420783 

diakengjclavel@gmail.com 

 
Vaste Eucharistievieringen: 

Zondag 11.30 uur 
Woensdag 19.00 uur (vanaf 18.30 aanbidding en biechtgelegenheid) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

De O.L. Vrouw Hemelvaart en Sint Josephkerk maakt deel uit van de 
 HH Petrus en Paulusparochie, Leiden e.o., 

Regio Noord (met de H. Lodewijkkerk) 


